
 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 

 ٢ ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                                                             مد مجالحمإعداد أ / 

 
 
 
 
 

 

 
 (أ) تخير الصواب من بين القوسين:

 متعارضة). –متناقضة  –متباعدة  –): ..............  ( خمتلفة متباينةمرادف كلمة ( -١
 رفضتها). – تناقلتها –تركتها  –) : ..............  ( كرهتها تداولتهامضاد (  -٢
 ختلف). –إمهال  –جهل  –): .............. ( غموض تفسريمقابل ( -٣
 األوىل والثانية). –مرشوبه  –مرشبه  –) : .............. ( شاربه مشاربهمفرد ( -٤
 جنسهم). –أهدافهم  –تعليمهم  –السبب وراء اختالف الناس ىف تفسري الوقت اختالف : ( سنهم  -٥
 متييز).  –مضاف إليه  –مفعول  –):................ ( فاعل األجياللمة ( إعراب ك -٦

 

 

 
 (أ) تخير الصواب من بين القوسين:

 عظمه). –استغله  –وقره  –) : .............. ( احرتمه قدرهاملراد من ( -١
 األنسيون). –اإلناس  –األناسى  –............ ( اإلنسانيات ) : ..اإلنسانمجع ( -٢
 تكاسل). –ضعف  –فشل  –): .............. ( عجز استطاعمقابل (  -٣
 يستغل). –هييمن  -حيوز  –) : .............. ( يستوىل  عىل يملكمرادف (  -٤
 الوقت). –األخالق  –ا ملال  –صحة ( ال ....... يرى الكاتب أن الكنز احلقيقى ىف احلياة هـو : -٥
 فعل مضارع). –مبتدأ  –فعل ماض  –( اسم لكن  ...........):اتفقإعراب كلمة ( -٦

 

 

 
 (أ) تخير الصواب من بين القوسين:

 نرشح). –قدم ن –نقود  –): .............. ( نرعى نسوقمرادف كلمة ( -١
 نتيجة). –تعليل  –توضيح  –....  ( تفسري ) بام قبلها : .. ة الوقتعلها تبني لك قيمعالقة (  -٢
 فوىض). –هلو  –عبث  –): .............. ( إمهال تنظممقابل ( -٣
 فرعًيا). –خيالًيا  –غائًبا  –) : .............. ( ميًتا حًيامضاد (  -٤
 األفكر). –املفكرات  –الِفَكر  –: ..............  ( األفكار ) الفكرةمجع ( -٥
 مضارع مرفوع). –مضارع منصوب  –مضارع جمزوم  –) : .............. ( اسم جمرور لتصلإعراب ( -٦

:أ  أ١ ا 

والعصور واختلفت  يف   عرب السنني األجيال املتعاقبة ، تداولتها دة ومتباينةت مفاهيم متعدــإن للوق
 .أمهيته ولكن اتفق اجلميع عىل تفسريها بحسب أهداف كل جيل ومشاربه

 

:أ  أ٢ ا 

 كنـز أنـه وعـىل أمهيتـه عـىل اجلميـع اتفـق ولكـن ومشـاربه جيـل كـل أهـداف بحسب تفسريها  يف  واختلفت

 . شىء كل  يملك  أن استطاع،  يستخدمه  كيف وعرف،  اإلنسان قدره إذا الذي

:أ  أ٣ ا 

 بإلقـاء األعـامل إدارة قسـم يف،  جـامعي أسـتاذ  قـام:   الوقـت قيمـة لـك  تبـني  علَّها،  القصة هذه إليك ونسوق

   هلم. الفكرة لتصل  الطلبة أمام حياً  مثاالً  عرض حيث وإدارته  الوقت تنظيم أمهية عن حمارضة

تدریبات 

 الكنز قبل أن يضيع القراءة حدیثة



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 

 ٣ ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                                                             مد مجالحمإعداد أ / 

 

 
 (أ) تخير الصواب من بين القوسين:

 أقرص). –ِقصار  –قصائر  – قصور(  .............. ):صريقمجع كلمة ( -١

 أدالء). –دالء  –أدل  –( ُدىل   .............. ) :دلومن مجوع كلمة ( ليس -٢

 األُخر ). –اآلخر  –األواخر  –( األخري   .............. ) :األخرىمذكر كلمة ( -٣

 إفساد). –تعطيل  – إمهال –( تأخري   .............. ) :عنايةمقابل ( -٤

 حال). –ظرف  –فاعل  –( مضاف إليه   .............. ) :تلوتعرب كلمة ( -٥
 ) مصدر هذا املثل:الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك(  -٦

 الرتاث العربى). –زكى نجيب حممود  –طه حسني  –(شكسبري 
 

 

 
 ) تخير الصواب مما بين القوسين:(أ

 دالئل). –ُدىل  –دلوات  –( أدلية  ........... ) :وـــدلمجع كلمة ( -١

 ذكاء). –حفاظ  –حرص  –( تركيز  ...........  ) :عنايةاملراد بكلمة ( -٢

 ).انكمش -خال  –انشغل  – انحرس( ........... ) : امتألكلمة ( مضاد -٣

 إدارة الوقت). –إدارة  األعامل  –تنظيم األعامل  –( احلسابات  ....... ى ىف قسم :كان األستاذ اجلامع -٤

 حال منصوب). –مفعول منصوب  –متييز منصوب  –( فاعل مرفوع  .......... ):عدًداإعراب كلمة (  -٥

 الصخور ). –املاء  –الرمل  –(  احلصيات  آخر ما موضعه األستاذ اجلامعى ىف الدلو : .............. -٦
 

 

 
 تواىل). –تالءات  –أتالء  –( أتلية .......... ) : تلومجع كلمة ( -١

 األوىل والثانية). –الصخورة  –الصخرة  –( الصخر .......... ) : الصخورمفرد ( -٢

 ).ردَّ  –وهب  –منع  –أعطى ( ........... ) : سأل(  مضاد -٣

 أكيد). –ربام ال  –ال  –( نعم .......... كانت اإلجابة الواردة عن السؤال الوارد بالفقرة :  -٤

 حساب الوقت). –تقدير الوقت  –استغالل الوقت  –( تنظيم الوقت .... اهلدف الرئيسى من التجربة هـو :  -٥
 .............. سنوات إىل حياتك) قائل العبارة:(احلكمة أن تضيف حياة إىل سنواتك بدًأل من أن تضيف  -٦

 شكسبري) –زكى نجيب حممود  –نجيب حمفوظ  –( مصطفى كامل  

،  الصـخورالكبرية من أحرضعدداً  ثم مائدة عىل دلواً  األستاذ وضع فقد،  قصري اختبار  عن عبارة  املثال كان

 .؟ ممتلئ الدلو هذا هل" الطالب سأل الدلو امتأل وعندما األخرى تلو واحدة بعناية الدلو يف بوضعها وقام

:أ  أ٦ ا 

،  الصـخورالكبرية من أحرضعدداً  ثم مائدة عىل دلواً  األستاذ وضع فقد،  قصري اختبار  عن عبارة  املثال كان

 .؟ ممتلئ الدلو هذا هل" الطالب سأل الدلو امتأل وعندما األخرى تلو واحدة بعناية الدلو يف بوضعها وقام

:أ  أ٥ ا 

:أ  أ٤ ا 

،  الصـخورالكبرية من أحرضعدداً  ثم مائدة عىل دلواً  األستاذ وضع فقد،  قصري اختبار  عن عبارة  املثال كان

 .؟ ممتلئ الدلو هذا هل" الطالب سأل الدلو امتأل وعندما األخرى تلو واحدة بعناية الدلو يف بوضعها وقام



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 

 ٤ ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                                                             مد مجالحمإعداد أ / 

 

 
 (أ) تخير الصواب مما بين القوسين:

 فهم). –امهة ف –فاهم  –( مفهوم  ..... ................ ):مفاهيممفرد كلمة ( -١
 ضعيفة). –قليلة  –قصرية  – ة( صغري.... ..............: ) متعددةكلمة (مقابل  -٢
 األوىل والثانية). –مفرسون  –تفاسري  –( تفسريات ...... ............) : تفسريمجع كلمة (  -٣
 متكاملة). –ة خمتلف –متناقضة  –( متباعدة ........ .........:  )متباينةكلمة ( مرادف  -٤
 فاعل). –حال  –توكيد لفظى  –( توكيد معنوى .. ................) : اجلميعإعراب كلمة ( -٥
 الدلو) –احلصيات  –الصخور  –( األحجار الكبرية ...... ى حلياة اإلنسان بـ عرمز األستاذ اجلام -٦

 

 

 
 تخير الصواب مما بين القوسين: -

 تناقلتها). –محلتها  –ناقشتها  –( كتبتها .......... ) : تداولتهامرادف ( -١
 جنسيته). –اجتهاته  –تعليمه  –( دينه ...... ........): مشاربهمعنى ( -٢
 احتقره). –أهانه  –سخر منه  –( أمهله  ..........  ):قدرهاملقابل الدقيق لـ  ( -٣
 مرض). –عجز  –رسب  –( فشل  ..........  ) :استطاعمقابل ( -٤
 احلصيات). –الرمل  –األحجار الكبرية  –...  ( الدلو ....رمز األستاذ اجلامعى لألهداف الكربى بـ . -٥
 فاعل). –مضاف إليه  –خرب إن  –) : ..........  ( اسم إن مفاهيمإعراب ( -٦

 

 

 
 املتقدمة). –املتأخرة  –املتتالية  –( املنقطعة  ..........  ) :املتعاقبةمضاد ( -١
 تنافست). –حتريت  –تغايرت  –( تناقشت  ..........  ) :اختلفتمرادف (  -٢
 مجيع ما سبق). –أكناز  –كنوز  –( كنزات  ..........  ) :كنزمجع ( -٣
 السنان). –الُسنَّة  –السـِن  –( الَسنـة  ..........  ) :السننيمفرد ( -٤
 إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل. تنسب املقولة لـ : -٥

 نجيب حمفوظ). –أديسون  –شكسيرب  –(زكى نجيب حممود 
 متييز) –مفعول  –فاعل  –( مضاف إليه .......... ) : كلإعراب كلمة ( -٦

 

ـــت إن  تفســريها  يف  واختلفــت والعصــور الســنني عــرب املتعاقبــة األجيــال تــداولتها،  ومتباينــة متعــددة مفــاهيم للوقـ

 وعـرف،  اإلنسـان قـدره إذا الـذي الكنـز أنـه وعـىل أمهيته عىل اجلميع اتفق ولكن ومشاربه جيل كل أهداف بحسب

 . شىء كل  يملك  أن استطاع،  يستخدمه  كيف

:أ  أ٩ ا 

ــــت إن   يف  واختلفـــت والعصـــور الســـنني عـــرب املتعاقبـــة األجيـــال تـــداولتها،  ومتباينـــة متعـــددة مفـــاهيم للوقـ

 قـدره إذا الـذي الكنـز أنـه وعـىل أمهيتـه عـىل اجلميـع اتفـق ولكـن ومشاربه جيل كل أهداف بحسب فسريهات

 . شىء كل  يملك  أن استطاع،  يستخدمه  كيف وعرف،  اإلنسان

:أ  أ٨ ا 

ــــت إن   يف  واختلفـــت والعصـــور الســـنني عـــرب املتعاقبـــة األجيـــال تـــداولتها،  ومتباينـــة متعـــددة مفـــاهيم للوقـ

 قـدره إذا الـذي الكنـز أنـه وعـىل أمهيتـه عـىل اجلميـع اتفـق ولكـن ومشاربه جيل كل أهداف بحسب هاتفسري

 . شىء كل  يملك  أن استطاع،  يستخدمه  كيف وعرف،  اإلنسان

:أ  أ٧ ا 



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 

 ٥ ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                                                             مد مجالحمإعداد أ / 

 

 
 ختري الصواب مما بني القوسني: -

 بإحصاء). –بتأثري  –بعدد  –( برشف  ..........  ) :بحسباملراد من كلمة ( -١

 محاقته). –قلته  –حقارته  –( تافهته  .......... ..........  ):أمهيتهمقابل ( -٢

 اإلنس). –اآلنسات  –األناس  –(  اإلناس .......... ) : اإلنسانمجع كلمة ( -٣

 حتاسب). –تناقل  –حتاور  –( تناقش  .. ................ ) :تداولمعنى ( -٤

 فاعل). –خرب إن  –مبتدأ  –( اسم إن  ..... .......... ) :الكنزإعراب كلمة ( -٥

 ) الوقت.تنظم أولويات –حساب –تغاللاس –توفري( ...اهلدف الرئيس من التجربة هـو :  -٦
 

 

 
 ختري الصواب مما بني القوسني: -

 تقتله). –تستغله  –متزقه  –( تشقه  ..........  ) :تقطعهاملراد من كلمة ( -١

 معروف). –موروث  –مفضل  –( أثري  ..........  ) :مأثورمعنى كلمة ( -٢

 أواسف). –أسيف  –آسفون  –( أسياف .......... ) : سيفمجع كلمة ( -٣

 املرض). –احلامقة  –الترسع  –( الرزانة  ..........  ) :احلكمةمقابل كلمة ( -٤

 الرتفيه). –الرياضة  –اهلوايات  –( التعليم  ..........  من األهداف الكربى ىف حياتنا : -٥

 احلصيات). –األحجار  –( الدلو .......... امعى لألهداف األقل أمهية بـ لرمز األستاذ اجل -٦
 

 

 
 األوىل والثانية). –حيواناتك  –حيواتك  –( أحياءك ....... ............) : حياتكمجع كلمة (  -١

 أسأت استخدامه). –فقدته  –أمهلته  –( تركته  ...... ........... ) :ضيعت الوقتاملراد بـ (  -٢

 .أكهلة) –كاهالت  –كواهل  –( أكهال  .. ................ ) :كهلمجع كلمة ( -٣

 متتنع). –تعيب  –تنقص  –( تطرد ................ ) : تضيف(  كلمةمضاد  -٤

 فعل مضارع). –فعل ماض  –مفعول به  –مطلق مفعول ( .......... ) ىف العبارة : قطعكإعراب كلمة ( -٥

 اهلدف من الوقت) – أرضار الوقت –مفهوم الوقت  –( أمهية الوقت .......... سب عنوان للفقرة السابقة هـو : أن -٦

  "مأثور عربى قول  " قطعك تقطعه مل إن  كالسيف الوقت -

  " مودحم نجيب زكي "حياتك إىل سنوات تضيف أن بدًال   سنواتك إىل حياة تضيف أن  احلكمة -

 " شكسبري "كهل وأنت الوقت  ضيعك  شاب وأنت الوقت  ضيعت إذا -

:أ  أ١٢ ا 

  "مأثور عربى قول  " قطعك تقطعه مل إن  كالسيف الوقت -

  " حممود نجيب زكي "حياتك إىل سنوات تضيف أن بدًال   سنواتك إىل حياة تضيف أن  احلكمة -

 " شكسبري "كهل وأنت الوقت  ضيعك  شاب وأنت الوقت  ضيعت إذا -

:أ  أ١١ ا 

ـــت إن  تفســريها  يف  واختلفــت والعصــور الســنني عــرب املتعاقبــة األجيــال تــداولتها،  ومتباينــة متعــددة مفــاهيم للوقـ

 وعـرف،  اإلنسـان قـدره إذا الـذي الكنـز أنـه وعـىل أمهيته عىل اجلميع اتفق ولكن ومشاربه جيل كل أهداف بحسب

 . شىء كل  يملك  أن استطاع،  يستخدمه  كيف

:أ  أ١٠ ا 



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 

 ٦ ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                                                             مد مجالحمإعداد أ / 

 

 
 ختري الصواب مما بني القوسني: -

 املفكرات). –الفكر   -األفكار  –( األفكرة . ............:  )الفكرةمجع كلمة ( -١

 قذف). –رمى  –تقديم  –( مقابلة .. ............) : إلقاءمرادف كلمة ( -٢

 جهل). –هلو  –فوىض  –( إمهال ...................  ):تنظيممقابل ( -٣

 خياليًا). –غائًبا  –ميًتا  –( جاهًال ........................ ): حًيامقابل ( -٤

 متييز). –مفعول به  –مضاف إليه  –( نعت ..........  ) :حمارضةإعراب كلمة ( -٥

 الصخور). -احلصيات  –األحجارالكبرية  –( الدلو .......... رمز األستاذ اجلامعى لألهداف األقل أمهية بـ  -٦
 

 

 
 ختري الصواب مما بني القوسني: -

 حقيقة). –قدر  –معيار  –( وزن .......... ) : قيمةمعنى كلمة ( -١

 توضيحًيا). –رئيسًيا  –واقعيًا  –( مهًام  ..........  ):حًيامعنى كلمة ( -٢

 مثيالت). –مواثل  –أمثلة  –( أمثال .......... ) : مثالمجع كلمة ( -٣

 توضيح). –نتيجة  –تفسري  –( تعليل .......... ) بام قبلها : الفكرة لتصلعالقة مجلة ( -٤

 الكرس). –الضم  –السكون  –( الفتح  ..........  ) مبينة عىل :حيثكلمة ( -٥

 ..........اختلفت األجيال املتعاقبة ىف تفسري الوقت حسب :  -٦

 الدين واملذهب). –األهداف واالجتاهات  –النشأة والرتبية  –( املستوى التعليمى 
 

 

 
 ختري الصواب مما بني القوسني : -

 تعلل). –تفرس  –تدلل  –( تربهن .......... ) : تبنيمعنى ( -١

 العمولة). –العميل  –العامل  –( العمل  ..........  ):األعاملمفرد (  -٢

 قائمون). –قائامت  –قوائم  –( قيم ......... .) : قيمةمجع ( -٣

 خرافًيا). –ضعيفًا  –ميتًا  –( غائًبا  ..........  ):حًيا(مقابل  -٤

 اخللق). –الوقت  –الدين  –( العلم .......... يرى الكاتب أن الكنز احلقيقى ىف احلياة:  -٥

 متييز). –مفعول به  –مضاف إليه  –( فاعل  ..........  ) :الفكرةإعراب كلمة ( -٦
 ) اهلدف من هذه احلكمة : احلكمة أن تضيف حياة إىل سنواتك بدًال من أن تضيف سنوات إىل حياتك«  -٧

 توفري) الوقت. –حساب  –استغالل  –( تنظيم

 حمارضة بإلقاء األعامل إدارة قسم يف،  جامعى أستاذ  قام:   الوقت قيمة لك  تبني  علَّها،  القصة هذه إليك ونسوق
 .  هلم الفكرة لتصل  الطلبة أمام حياً  مثاالً  عرض حيث وإدارته  الوقت تنظيم أمهية عن

:أ  أ١٥ ا 

 حمارضة بإلقاء األعامل إدارة قسم يف،  جامعى أستاذ  قام:   الوقت قيمة لك  تبني  علَّها،  القصة هذه إليك ونسوق
 .  هلم الفكرة لتصل  الطلبة أمام حياً  مثاالً  عرض حيث وإدارته  الوقت تنظيم أمهية عن

:أ  أ١٤ ا 

 حمارضة بإلقاء األعامل إدارة قسم يف،  جامعى أستاذ  قام:   الوقت قيمة لك  تبني  علَّها،  القصة هذه إليك ونسوق
 .  هلم الفكرة صللت  الطلبة أمام حياً  مثاالً  عرض حيث وإدارته  الوقت تنظيم أمهية عن

:أ  أ١٣ ا 
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 ختري الصواب مما بني القوسني: -

 ).رفض –ناقش  –استفهم  –( استقبح ....... ...........): حسناستمقابل (  -١

 وزعه). –نثره  –صبه  – قذفه(  ... .................... ) :سكبهمعنى (  -٢

 األنيات). –األوان  –األوانى  –(األنية  .. ........................ ):اآلنمجع ( -٣

 األوىل والثانية). –أرملة  – أرمال –مال ( ر. ......................): الرمل( مجع  -٤

 السكون). –الضم  –السكون  –( الفتح  ..............  ) :اآلنعالمة بناء كلمة ( -٥
 يبدأ اإلنسان بتحقيق األهداف:ستاذ اجلامعى ىف أن تتلخص نصيحة األ -٦

 ) لإلنسان.املحببة –الثانوية  –الكربى  –( الصغرى  
 

 

 
 ختري الصواب مما بني القوسني: -

 إناءات). –آنيــة  –أواٍن  –) :  ................................ ( أنيات إناءمجع كلمة ( -١

 إمهال). –فتور  –جهل  –) : ................................. ( تأخر محاسمقابل ( -٢

 التعظيم). –التعليل  –التأكيد  –) أفاد : ................  ( التوضيح اجلد واالجتهاد(عطف بني  -٣

 الربهان). –الدليل  –الثمن  –) الورادة بالعبارة : ............... ( اهلـدف الفكرةاملراد بكلمة ( -٤

 مبنى). –جمزوم  –مرفوع  –صوب ) الورادة ىف العبارة  مضارع : ............... ( منيستطيعإعراب كلمة (  -٥
 عىل الرغم من اختالف األجيال حول تفسري الوقت ولكنها اتفقت عىل : ............... -٦

 اهلدف منه). –حقيقته وتعريفه  –أمهيته وقمته  –( رضورة تنظيمه 
 

 

 
 عجزك). –حزنك  –يأسك  –.................. ( فشلك  ) :طموحكمضاد كلمة ( -١

 يرفض). –يستحيل  –يسمح  –) : ............................  ( جيوز يمكنمقابل ( -٢

 أكابر). –كربيات  –كبار  –) : .....................( كبائر كربىمجع كلمة ( -٣

 الرمل). –احلصيات  –الصخور  –ـ : ...........( الدلو رمـز الكاتب لألهداف الكربى ىف حياة اإلنسان ب -٤

 يكفل). –يوضح  –يكون  –) : .........................( يشكل يمثلمعنى كلمة ( -٥
 قائل هذه العبارة :  مهام كان جدول املرء مليًئا باألعامل يمكنه أن يفعل الكثري والكثري باجلد واالجتهاد)(  -٦

 زكى نجيب حممود). –شكسبري  –أحد الطلبة  – ( األستاذ اجلامعى

 حتقيقــه ُتريــد  مرشــوع أو ، احليــاة هــذه يف هــدفك إهنــا لــه فــأقول ؟ الكبــرية الصــخور ومــا الــبعض  يتســاءل قــد( 
  تضــعوا أن دائــامً  تــذكروا ، حياتــك يف ُكــربى أمهيــة يمثــل يشء أي أو بُحتــ مــن إســعاد أو وطموحــك كتعليمــك

 ؟ أبداً  وضعها  يمكنكم فلن وإال  ، أوالً  الكبرية الصخور

:أ  أ١٨ ا 

 مـن التجربـة هـذه مـن  الفكـرة مـا:  وسأهلم امتأل حتى  الدلو  يف  وسكبه  باملاء  مليئاً   إناء  األستاذ أحرض ذلك بعد
 عمـل يسـتطيع فإنـه،  بـاألعامل مليئـاً  املـرء جـدول كـان  مهـام  إنـه: بحامس الطلبة أحد أجاب ؟  منظرك وجهة
 .واالجتهاد باجلد  املزيد

:أ  أ١٧ ا 

 حتـى الـدلو عـىل سـكبه ثـم الرمـل من كيسٍ  بإخراج وقام،  الطالب إجابة األستاذ استحسن  ال  ربام أحدهم  فأجاب

 ؟ اآلن الدلو امتأل هل":   أخرى مرة وسأل  الصخور بني  املوجودة الفراغات مجيع امتألت

:أ  أ١٦ ا 
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 ٨ ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                                                             مد مجالحمإعداد أ / 

 
 
 
 

 

 
 األيام). –النظرات  –بني القرصين  –( السكرية .............. من أعامل املنفلوطى :  -١

 الدعاء). –االلتامس  –اإللزام  –( النصح واإلرشاد .........) : فليحيى ضامئرهمغرض األمر ىف ( -٢

 اجلبن). –النفاق  –اإلحساس  –( الضعف  : ...............) يوحى بـشدة يبكى قلبهالتعبري بـ ( -٣

 القانون). –النار –الضمري  – العقاب(  ....... املعيار احلقيقى لألخالق عند الكاتب اخلوف من : -٤

 كالمها معـًا). –عالنية العطاء ىف ال –( العطاء ىف الرس  ............رشوط الكرم عند الكاتب : -٥

 .اخلوف) –الشجاعة  –األمل  – اجلزع) هدف الكاتب من هذه الصورة توضيح مدى : ( اخللق هو الرصخة(  -٦

 العادل) –الصادق  –احلكيم  –، يسميه الكاتب : ( الرحيم  من يطبق أحكامه عىل نفسه أوالً  -٧
 

 

 
 أمدح). – أعتـز – أعترب –( أذكر  ............):أسمىمرادف ( -١

 املراءات). –املروء  –البرش  –( الرجال  ................  ):املرءمجع ( -٢

 تتناقض). –تبتعد  –ختتلف  – تنحنى(   ......... ) : تستوىمقابل ( -٣

 مفعول منصوب). –حال منصوب  –ف إليه جمرور مضا –( خرب مرفوع   ......... ): شعورإعراب ( -٤

 نتيجة). –تعليل  –توضيح  –( تفسري  ......... ) بام قبلها: لذلك ال أسمى الكريم كريًام عالقة ( -٥

 الثبوت). –التجدد  –التعظيم  –( العموم   .........  استخدام املضارع ىف الفقرة السابقة أفاد : -٦

 األوىل والثانية). –أصدقاء  –صدقات  –( صادقات  ... ......): صدقةمجع كلمة ( -٧
 

 

 
 أزجرة). –زواجر  –زجراء  –( زاجرات  ......... ) : زاجرهمجع كلمة ( -١

 يقتنع). –يؤمن  –يستقوى  –( يسرتشد   .........  ):هيتدىمرادف كلمة ( -٢

 يبعد). –يذنب  –يعىص  –( يضل  ......... ) : هيتدىل (مقاب -٣

 نكرة للتعظيم) –فعل مضارع  –تصوير مجيل  –( أسلوب مؤكد  : ) اشتملت عىلىف طريق حياتهمجلة (  -٤

 حال منصوب). –مفعول به  –مضاف إليه  –( فاعل  ......... ): خوفإعراب كلمة ( -٥

 جنة). –فرحة  –نعيم  – ثراء(   ................. ) : عذابمقابل ( -٦

 التوضيح). –التعليل  –التأكيد  –( التنبيه  ......... ) ىف الفقرة : إنامما أفادته ( -٧
 

:   ا   ابا  ٣ 

:   ا   ابا  ٢ 

 حتـى كـريامً  الكـريم أسـمى ال لـذلك ؛ يفعـل أن جيـب عـام ضـمريه أمـام مسـئول بأنـه املرء شعور وه اخللق

 .عيناه تبكى أن قبل قلبه يبكى حتى رحيًام  الرحيم وال ، العالنية وصدقة الرس صدقة عنده تستوى

 يكـون أن ينفعـه وإنـام ، القـانون مـن خوفـه أو النـار عـذاب مـن  خوفـه الرشـ عـن زاجره يكون أن املرء ينفع ال

 .حياته طريق ىف بنوره يستنري الذى ومناره به هيتدى الذى قائده ضمريه

:   ا   ابا  ١ 

تدریبات 

 الخلق كنز ال يفنى القراءة حدیثة
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 بائسون). –بائسات  –بؤساء  –( أبؤس  ......... ) : البؤسمجع كلمة ( -١

 التعظيم). –التهويل  –التكرام  –( العموم   .........  ) أفادكلاماستخدام ( -٢

 هيرب). –يرتاجع  –يضعف  –( جيبن   ..............  ) :جيرتئمضاد ( -٣

 الفشل). –التخلف  –الشقاء  –( املرض  .............. ): البؤسمرادف ( -٤

 مبنى ). –وم جمز –منصوب  –( مرفوع    .........  ) فعل:وقعتإعراب ( -٥

 وجع).ال –التأثر  –املرض  –( النفاق  ......... ) توحـى بـشدة : الدمعة التى ترتقرقالتعبري بـ (  -٦

 التهاون). –املكر  –الشدة  -محة  ( الر  : .........  تدعونا الفقرة إىل الدفاع عن الوطن بـ -٧
 

 

 
 تسطع). – ترشق –تتوقف  –( تتحرك  .........................) :ترتقرقمرادف (  -١

 الرمحات). –األرمحة  –الرحيمون  –( الرمحاء ...........................) : الرحيممجع ( -٢

 .التوقف) –التقدير  –االجتهاد  –( اجلد .............................): العبثمقابل ( -٣

 مفعول). –فاعل  –مضاف إليه  –( حرف جر .............) ىف الفقرة السابقة: منإعراب ( -٤

 ).الثبوت - التحقق والثوت –التجدد واالستمرار  –ىف الفقرة أفاد : ( التعظيم  األفعال املضارعةاستخدام  -٥

 التهويل). –التكرار  –التعظيم  –( العموم   ......... ) ىف العبارة أفاد : كلاماستخدام ( -٦

 واالستمرار). مضارع للتجدد  –تصوير مجيل  –مل تشتمل الفقرة السابقة عىل : ( أسلوب مؤكد بقد  -٧
 

 

 
 ريه).تفس –خالصته  –نتائجه  –( أمهيته   .........  ) ىف العبارة :مجلة القولاملراد بـ ( -١

 حسم). –رصف  –متزيق  –( برت  ......... ) ىف الفقرة : قطعمرادف ( -٢

 املنتج). –النتيجة  –اإلنتاج  –( الناتج   ...................  ) :النتائجمفرد (  -٣

 الوجوب). –اإللزام  –النصح  –( التمنى   .........  ) أمر غرضه :فليحى ضامئرهم( -٤

 التعظيم). –العموم  –التوضيح  –( التعليل  .........  ) أفاد : والنفور الرغبةاجلمع بني (  -٥

 ).إحياء الضمري –التخويف من النار  – العقاب –( املكافأة  .........  طرق تعليم الناس األخالق : أفضل -٦

 صواب). كالمها –مضارع للتجدد واالستمرار  –) ما فيه من مجال: ( أمر للنصح فليثبت ىف نفوسهم(  -٧
 

:   ا   ابا  ٦ 

:   ا   ابا  ٥ 

:   ا   ابا  ٤ 

 اخللـق ، البـؤس منـاظر مـن منظـر عـىل عينـه وقعت كلام الرحيم عيون ىف ترتقرق التى الدمعة هو اخللق

 . قومه بكرامة العبث أو وطنه إهانة عىل جيرتئ من وجه ىف الشجاع يرصخها التى الرصخة هو

 اخللـق ، البـؤس منـاظر مـن منظـر عـىل عينـه وقعت كلام الرحيم عيون ىف ترتقرق التى الدمعة هو اخللق

 قومه. بكرامة العبث أو وطنه إهانة عىل رتئجي من وجه ىف الشجاع يرصخها التى الرصخة هو

 يعلـم أن أراد فمـن النتـائج مـن عليـه يرتتـب عـام النظـر بقطـع لذاتـه الواجـب أداء هـو اخللـق فـإن القـول ومجلـة

 الرذيلة. من والنفور لةالفضي ىف بالرغبة الشعور نفوسهم ىف وليثبت ضامئرهم فليحى األخالق مكارم الناس

. 
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 (أ) تخير الصواب من بين القوسين:

 األوىل والثانية). –املقوالت  –األقاويل  –( األقوال  ............................. ) : القولمجع ( -١

 كرم). –كارم  –مكرم  –( مكرمة  .... ......................................) : مكارممفرد ( -٢

 الرغبة من). –الرغبة عىل  –الرغبة إىل  –( الرغبة عن  .................. ) :  الرغبة ىفمقابل ( -٣

 األوىل والثانية). –حترير املرأة  –العربات  –( النظرات  ................. من كتب املنفلوطى :  -٤

 مضارع منصوب ). –مضاف إليه  –( مضارع مرفوع  ......... لسابقة : ) ىف الفقرة ايرتتبإعراب ( -٥

 االستهزاء). –االحتقار  –اهلروب  –( الكره   ...........................  ):النفورمرادف كلمة ( -٦

 .الم اجلر) –الم األمر  –الم التوكيد  –( الم التعليل  ............ ) : فليثبتنوع الالم ىف كلمة ( -٧
 

 

 
 األمني). -العظيم  -السخى  -( الطيب   ........................  ):الكريممرادف كلمة ( -١
 األرسة). -األرسار  -الرسائر  -( الرسور  ......................... ): الرسمجع كلمة ( -٢
 املتهور). -القاسى  -الشديد  -( القوى  ........................ ): مالرحيمقابل كلمة ( -٣
 مبنى). -جمزوم  -منصوب  -( مرفوع   .................  ) مضارع :تستوىإعرب الفعل ( -٤
 الكذب). -الرياء  -اخليانة  -( الكرم    .......  ـمن يعطى ىف العالنية فقط يمكن وصفه ب -٤
 ماجدولني). -السكرية  -العربات  - التأمالت(   ................  لكاتب :ليس من أعامل ا -٦
 األوىل والثانية). -مسئوالت  -مسئولون  -( مسائل   ... ................. ) :مسئولمجع ( -٧

 

 

 
 ).الرجل واملرأة - فقط  املرأة - فقط  ( الرجل  .... ........................................): املرءاملراد بـ ( -١
 الكرماء). -الكوارم  -املكارم  -( الكرائم  ...... ......................................): الكريممجع كلمة ( -٢
 اخلبيث). -النادر  -الشحيح  -( اخلائن   .......... ....................................... ):الكريممضاد ( -٣
 .تعتدل) -تنضج  -تتعادل  -( تستقيم   .... ............................................. ):تستوىمرادف ( -٤
 القانون). -العقاب  -النار  -( الضمري ........ ...جيب عىل اإلنسان أن يكون زاجره عن الرش  اخلوف من :  -٥
 يمرح). -يسعد  -يشدو  -( يفرح  .......................................................... ) : يبكىمضاد ( -٦
 جهًرا وخفاًء). -الفقراء  -كل ما يملك  -( كثري   .........  الكريم احلقيقى عن الكاتب هـو  من يعطى : -٧
 العبارة عىل : ) مل تشتمل اخللق هو شعور املرء بأنه مسئول أمام ضمريه( -٨

 معرفة للعموم والشمول) -مضاع للتجدد واالستمرار  -أسلوب مؤكد  -( تصوير 

ا   ابا :    ٩ 

 تستوى حتى كريًام  الكريم أسمى ال لذلك يفعل، أن جيب عام ضمريه أمام مسئول بأنه املرء شعور هو اخللق

 .عيناه تبكى أن قبل قلبه يبكى حتى رحيًام  الرحيم وال العالنية، وصدقة الرس صدقة عنده

:   ا   ابا  ٨ 

 تستوى حتى كريًام  الكريم أسمى ال لذلك يفعل، أن جيب عام ضمريه أمام مسئول بأنه املرء شعور هو اخللق

 .عيناه تبكى أن قبل قلبه يبكى حتى رحيًام  الرحيم وال العالنية، وصدقة الرس صدقة عنده

:   ا   ابا  ٧ 

 يعلـم أن أراد فمـن النتـائج مـن عليـه يرتتـب عـام النظـر بقطـع لذاتـه الواجـب أداء هـو اخللـق فـإن القـول ومجلـة

 ذيلة.الر من والنفور الفضيلة ىف بالرغبة الشعور نفوسهم ىف وليثبت ضامئرهم فليحى األخالق مكارم الناس

. 
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 يقتل). -حيكم  -ينترص  -( ينهى  ... .............. ): يقىضمعنى ( -١
 الفاسق). -اجلائر  -خلائن ا -( الكاذب  ..... .......) : العادلمضاد ( -٢
 غرائره). -غرياته  -أغياره  -( غوائره   .........  ) :غريهمجع كلمة ( -٣
 أقولة). -مقاالت  -أقاويل  -( قالئل   .........  ) :أقوالمجع كلمة ( -٤
 التأكيد). -تعظيم ال -العموم والشمول  -( التجدد واالستمرار  ......... ) أفاد : أقواله وأفعالهاجلمع بني ( -٥
 الصوادق). -األصدقاء  -الصدقات  -( األصدقاء  ......... ) : الصادقمجع ( -٦
 ...........يرى الكاتب أن األنسان الصادق هو من  -٧

 يتعاطف مع من حوله). -يكثر من عطائه  -يلتزم بعهوده  -( يطبق أحكامه عىل نفسه 
 

 

 
 مانع). – حاكم – دافع – مانح (  .............................. ) : زاجرمقابل كلمة ( -١

 ).أرشة –أرشار  –رشور  –( رشائر  ................................ ) : رشمجع كلمة ( -٢

 يطمئن). –يسرتشد  – يصىل –( يؤمن   .............................  ) :هيتدىمرادف ( -٣

 نائب فاعل). –مضاف إليه  –مفعول  –( فاعل   ......... ) ىف العبارة : املرءأعراب كلمة ( -٤

 التوكيد). –التعظيم  –االستدراك  –(  التنبيه  ......... ) ىف العبارة أفاد : إناماستخدام ( -٥

 الكف عن الرش). –الضمري إحياء  –احرتام القانون  –( اخلوف من النار .....ىف العبارة السابقة دعوة إىل :  -٦
 انتهى املنفلوطى بتحديد مفهوم اخللق بأنه :  -٧

 أداء الواجب لذاته) –الدمعة  – الرصخة – أمام الضمري ( اإلحساس باملسئولية 
 

 

 
 الكرم). –الكريم  –املكرمة  –( املكرم    ......... ) :املكارممفرد ( -١

 الفضالء). –الفضائل  –الفضول  –( األفضال  ......... ) : الفضيلةمجع ( -٢

 يسامح). –حيتقر  –هيني  –( يزعزع   .........  ) :يثبتمقابل (  -٣

 احلسد). –احلقد  –البعد  –( العند  ......... :  )النفورمعنى ( -٤

 توضيح). –نتيجة  –تفسري  –) بام قبلها : ( تعليل ضامئرهمفليحى عالقة ( -٥

 نكرة للتعظيم). –تصوير مجيل  –مضارع للتجد  –( أسلوب مؤكد  ....... ) : أن يعلم الناسىف مجلة ( -٦

  مبنى ). –منصوب  –جمزوم  –( مرفوع   ......... ) مضارع : يثبتإعراب الفعل ( -٧

ــمَ  ْأن أرادَ  َفمــنْ  ــعــور نـفـوِسهم ىف ثَّبـْت ولُيـ  ، َضـَامئــَرهـُـم َفـلُيحى األْخــالِق  َمَكــارمِ  النَّـاسِ  ُيـعلِّ غــبةَ  الشُّ  فــى بالرَّ

ِذيـــلةِ  ِمــنْ  والنُّــفـور الّفِضــيلةِ   . الرَّ

:   ا   ابا  ١٢ 

ـرِ  عـنْ  زاجــُرهُ  يكــونَ  أنْ  املرءَ  ينفعُ  ال  يكـونَ  أنْ  ينْفــعهُ  وإنَّـام ، القـاُنـونِ  مـنْ  َخـْوفـَـه أو النَّـارِ  َعـذاِب  مــنْ  َخـوفــهُ  الشَّ

 .َحـياتــهِ  طـريِق  ىف بنــورهِ  يسَتـنريُ  الذى ومنــارهُ  بــهِ  َهيـتِدى الذى قــائـَدهُ  َضمريهُ 

:   ا   ابا  ١١ 

 أفعالــه ىف يصــدق حتــى صــدُقا الصــادق وال غــريه عــىل قضــاءه نفســه عــىل يقىضــ حتــى العــاد العــادل أســمى وال

 .أقواله ىف صدقه

:   ا   ابا  ١٠ 



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 
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 عرض عرابى مطالبه على الخديوى فى : -١

 .اإلسكندرية) د ( . العليا املحكمة) ج ( . عابدين ميدان) ب ( . املنتزة قرص) أ (

 .... فى دنشواى  اإلنجليزى الضابط مات -٢

  الفالحني برصاص) ب (  عرابى أمحد  بيد) أ (
 .شمس برضبة) د (  كامل مصطفى يد عىل) ج (
 ......  أهل بحق اإلعدام أحكام نجليزاإل نقذ -٣

 ).أبنود) د (  القاهرة) ج ( . دنشواى) ب ( . اإلسكندرية) أ (
 :  قائد حامية القلعة عند مجىء اإلنجليز كان -٤

 فريد حممد) د(  خنفس) ج(  كامل مصطفى) ب(  عرابى أمحد) أ(

 :  هـى لإلنجليز كامل مصطفى جهود فى الثانية الوسيلة -٥

  املرصية اجلرائد ىف املقاالت كتابة)  ب(  الوفد جريدة إنشاء) أ(
 .اإلنجليز عىل الثورة) د(  أوربا ىف املرصية للقضية الدعاية) ج(

 :  على دنشواى حادثة تبعة البريطانى البرلمان ألقت -٦

 .كرومر اللورد) د( اخلديو) ج(  فريد حممد) ب( . املرصى الشعب) أ(
 

 
 من يتنازل عن حقوق وطنه ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة . هذا شعار : -١

 (ب) الشعب املرصى. (أ) مصطفى كامل.
 (د) أمحد عرابى. (ج) حممد فريد.

 دخل اإلنجليز القاهرة عن طريق :  -٢

 (د) اإلسكندرية. (د) إمبابة. (ب) العريش. (أ) العباسية.

 اتفق الخديو مع اإلنجليز على حمايته عرشه مقابل :  -٣

 .مجيع ما سبق(د)  (ج) دخول مرص. (ب) عزل عرابى. (أ) قناة السويس.

 كانت شبه مدرسة علم المصريون حقوقهم ووجباتهم : -٤

 (ب) جريدة املؤيد. (أ) جريدة اللواء.
 (د) جملة الرتبيون. (ج) جملة  املجالت.

 قصر رأس التين ليكون فى حماية ... سافر الخديو ل -٥

 . اإلنجليزى اإلسطول) ب (  وجنوده رجاله) أ (
 .الرتكى السلطان) د ( .املرصى الشعب) ج (
 : .......دعا مصطفى كامل للقضية المصرية فى أوربا  -٦

 املستعمر. لتوحيد اجلهود ضد(ب)  (أ) ليحارب استسالم الوزراء.
 (د) لينبه العامل لعدالة القضية املرصية. عة.(ج) ليحث الشعب عىل الشجا

:   ا   ابا  ٢ 

:   ا   ابا  ١ 

تدریبات 

 هزيمة وبعث جديد القصة حدیثة



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 
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 محل لواء الكفاح بعد مصطفى كامل :  -١

 (ب) حممد فريد. (أ) حممد كريم.
 (د) سعد زغلول. (ج) أمحد عرابى.

 ليكون اخلديو ىف محاية األسطول اإلنجليزى سافر إىل : -٢
 (د) السويس. (ج) بريطانيا. .(ب) القاهرة .اإلسكندرية(أ) 

 أنشأ مصطفى كامل جريدة : -٣
 (د) الوقائع املرصية. (ج) األهرام. (ب) اللواء. (أ) الوفد.

 تعامل اإلنجليز مع أهل دنشواى بـ :  -٤
 (ب) القانون والدستور. (أ) العدل واإلنصاف.

 (د) الظلم واهلمجية. الرمحة واللطف.(ج) 
 استقالهلا الذاتى جملة : نادت بوجوب منح مرص -٥

 (د) الرتبيون. (ج) املجالت. (ب) اللواء. (أ) الوفد.
 قام عرابى بعرضه العسكرى أمام اخلديو ىف : -٦

 .١٩٨١(ب) ديسمرب  م.١٩١٩(أ) سبتمرب 
 م.١٩٧٣(د) أكتوبر  م.١٨٨١(ج) سبتمرب 

 من النتائج التى ترتبت عىل جهود مصطفى كامل وحممد فريد: -٧
 (ب) عزل اخلديو من منصبه. وج اإلنجليز من مرص.(أ) خر

 (د) حترير قناة السويس. (ج) مطالبة املرصيني حلقوقهم.
 

 
 حكم اللور كرومر مرص مدة .... -١

 عاًما. ٩٠(د)  عاًما. ٢٤(ج)  عاًما. ٢٠(ب)  عامًا. ٢٥(أ) 
 يد اإلنجليز:عدد الذين شنقوا من أهل دنشواى عىل  -٢

 (د) ثالثة. (ج) تسعة. (ب) مخسة. (أ) أربعة.
 من جهوده نرشاملقاالت الوطنية ىف الصحف املرصية ليلهب محاس الشعب: -٣

 (د) مصطفى كامل. (ج) سعد زغلول. (ب) أمحد عرابى. (أ) حممد فريد.
 واحدة مما يىل ليس من جهود مصطفى كامل: -٤

 (ب) فضح جرائم اإلنجليز ىف مرص. ملرصية.(أ) سافر لفرنسا لعرض القضية ا
 (د) عرض مطالب املرصيني عىل اخلديو. (ج) أنشأ جريدة اللواء.

 عندما وقعت حادثة دنشواى كان مصطفى كامل ىف: -٥
 (د) قرية دنشواى. (ج) اإلسكندرية. (ب) بريطانيا. (أ) فرنسا.

 : عزل بريطانيا حلاكمها ىف مرص اللورد كرومر دليل عىل -٦
 (ب) حبها للخديو وأعوانه. (أ) قوة اجليش املرصى.

 (د) اخلوف من تدخل فرنسا. (ج) قوة احلركة الوطنية ىف مرص.
 كان اجلنود اإلنجليز ىف دنشواى هبدف :  -٧

 (ب) القبض عىل حممد فريد. (أ) القبض عىل عرابى.
 (د) التنزه وصيد احلامم. (ج) مقاومة ثورة املرصيني.

:   ا   ابا  ٤ 

 ا   ابا :   ٣ 



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 
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 ذهب مع سعد زغلول لدار املندوب السامى الربيطانى: -١

 (ب) عىل شعراوى. (أ) حممد فريد.
 (د) أمحد عرابى. (ج) مصطفى كامل.

 أوىل خطوات سعد زغلول ىف حماربة اإلنجليز هـى: -٢
 (ب) دعا إىل توحيد عنرصى األمة. (أ) حث الشعب عىل الثورة.

 (د) دعا الشعب ملقاطعة البضائع اإلنجليزية. ىل مؤمتر الصلح.(ج) ذهب إ
 ( ورأى اإلنجليز خطر هذه احلركة فعزموا عىل إمخادها) احلركة املقصودة ىف العبارة هـى : -٣

 (ب) مطالبة سعد بحقوق املرصيني. (أ) نفى سعد زغلول خارج البالد.
 شكيل احلكومة.(د) رفض السياسيني ت (ج) الوحدة بني عنرصى األمة.

 تم نفى سعد زغلول ىف املرة األوىل إىل جزيرة:  -٤
 (د) شدوان. (ج) تكريت. (ب) سيشل. (أ) مالطة.

 الدافع وراء إفراج اإلنجليز عن سعد زغلول هـو : -٥
 (ب) اخلوف من اخلديو. (أ) اخلوف من فرنسا.

 (د) اخلوف من احتاد عنرصى األمة. (ج) ثورة الشعب املرصى.
 من األمور التى ترتبت عىل نفى سعد زغلول خارج مرص ىف املرة األوىل: -٦

 (ب) إرضاب السياسيني عن تشكيل الوزارة. (أ) انطالق املظاهرات ىف العاصمة واألقاليم.
 (د) مقاطعة املرصيني للبضائع اإلنجليزية. (ج) تكون اجلمعيات الرسية املسلحة.

 

 
 انعقد مؤمتر الصلح الذى حرضه سعد زغلول ىف : -١

 (د) إيطاليا. (ج) النمسا. (ب) فرنسا. (أ) بريطانيا.
 تم نفى سعد زغلول ىف املرة الثانية إىل جزيرة: -٢

 (د) شدوان. (ج) تكريت. (ب) سيشل. (أ) مالطة.
 تقع جزيرة سيشل ىف املحيط : -٣

 (ب) املحيط اهلادى. (أ) املحيط اهلندى.
 (د) البحر املتوسط. (ج) املحيط اإلطلنطى.

 مدة بقاء جلنة ملنر ىف مرص : -٤
 (د) شهران. (ج) شهر واحد. (ب) أربعة شهور. (أ) ثالثة شهور.

 وصف جلنة ملنر بأهنا محاية مقنعة: -٥
 (د) سعد زغلول. (ج) أمحد عرابى. (ب) عىل شعراوى. (أ) حممد فريد.

 انيا للجنة ملنر هـو :اهلدف من وراء إرسال بريط -٦
 (ب) القبض عىل سعد وأصحابه. (أ) عقد اتفاقية اجلالء عن مرص.

 (د) التحقيق ىف أسباب الثورة. (ج) ترهيب وإخافة الشعب املرصى.

 

:   ا   ابا  ٦ 

:   ا   ابا  ٥ 

تدریبات 

 م١٩١٩سعد زغلول وثورة  القصة حدیثة



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 
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 مجع ما سبق). –قمٍح  –من قمح  –تصدق الغنى بإردًبا ..... ( قمحًا  -١

 جمرور باإلضافة). –جمرور بحرف جر  –مرفوع  –كوًبا من لبن: التمييز هنا : ( منصوب اشرتيت  -٢

 جمرور بحرف جر). –جمرور باإلضافة  –معى جرام فضة. التمييز هنا : ( منصوب  -٣

 عدد). –كيل  –مساحة  –ابتعت صاًعا من الشعري. املييز دل عىل : ( وزن  -٤

 فاعل). –مفعول به  –يز ىف اجلملة : ( متييز زرعت قرياطًا ذهًبا. إعراب املم -٥
 

 

 
 حال منصوب). –متييز منصوب  –مفعول به ثان  –) : ( مفعول به أول أرًزازرع الفالح أرضه أرًزا إعراب ( -١
 مضاف إليه) -حال   –متييز  –): ( مفعول به ماءً مأل الطفل اإلناء ماًء. إعراب ( -٢
 الياء). –ألف  –الكرسة  –) متييز منصوب بـ : ( الفتحة مجاالً (ازدادت الفتاة مجاالً) كلمة ( -٣
 مضاف إليه). –مفعول به  –متييز  –) : ( حال نقاًطا(رشح املعلم الدرس نقاًطا) إعراب ( -٤
 قلٌب). –عني ٍ  –عينًا  –(قرت األم ....... بعودة ابنها ) املناسب : ( عٌني  -٥
 مفعول ألجله). –حال  –متييز  –) : ( مفعول به اهنامًرازاد املطر اهنامًرا. إعراب ( -٦
 حال). –مضاف إليه  –متييز  –) : ( مفعول به وسيلةالعلم أفضل وسيلة للتقدم. إعراب ( -٧
 الفتاة). –أختها  –عيوًنا  –( الفتاة أمجل عيوًنا من أختها) التمييز ىف اجلملة ( أمجل  -٨

 

 
 املنطقة). –جيًشا  –أقوى  –( مرص أقوى جيًشا ىف املنطقة) املميز ىف اجلملة : ( مرص  -١
 مفعول به). –حال  –متييز ملفوظ  –): ( متييز ملحوظ شهيًدا( بنى ، كفى باهللا شهيًدا) إعراب ( -٢
ر اهللا األرض عيوًنا لعباده) التمييز -٣  عباده). –عيوًنا  –األرض  –ىف اجلملة ( فجر  ( لقد فجَّ
 الفقراء). –خلًقا  –نعم  –( نعم خلًقا التصدق عىل الفقراء) التمييز : ( التصدق  -٤
 أصدقاء). –صديقٍ   –صديٌق  –(حُسن املؤمن ........ ) املناسب : ( صديًقا  -٥
 فرحٌة). –رسور ٍ  –وٌر رس –( امتأل القلب ...... بنجاحك). املناسب : ( رسوًرا  -٦
 مضاف إليه). –مفعول به  –حال  –) : ( متييز مستقًراساءت النار مستقًرا للكافرين إعراب (   -٧

 
 من ألفاظ العقود). –معطوًفا  –مركًبا  –) يعترب عدد : ( مفرًدا تسعةالعدد ( -١

 عرشة). –ثالثون  –مخسون  –ليس من ألفاظ العقود : ( تسعون  -٢

 واحد وثالثون). –ثالثني  –مخسة عرش  –من األعداد املعطوفة : ( أحد عرش  -٣

 ليس له متييز). –مفرد منصوب  –مفرد جمرور  –) متييزه : ( مجع جمرور ٢العدد ( -٤

 ألفاظ العقود). –املعطوف  –املركب  –متييزه مجًعا جمروًرا  العدد : ( املفرد  -٥

 مجع منصوب). –مجع جمرور  –مفرد جمرور  –) متييزه : (مفرد منصوب مائةالعدد ( -٦

:ا   ابا  ١ 

 ا   ابا  :  ١ 

:ا   ابا  ٢ 

:ا   ابا  ٣ 

تدریبات 

 تدريبات على التمييز النحو حدیثة



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 
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 طالب ٍ). –طالًبا  –طالًبا  –حرض االمتحان ثالثون ...... ( طالبٍ   -١
 طالبات ٍ) –طالبة ٍ  –طالبًة  –كرمت املدرسة اثنتا عرشة ..... ( طالبٌة  -٢
 فصًال). –فصوٌل  –فصول ٍ  –القصة عرشة ........ ( فصوالً  ىف -٣
 مائة). –أحد عرش  –تسعة  –أنفق الولد ىف الرحلة ..... جنيه ٍ : ( سبعة  -٤
 جنيٌه). –جنيًها  –جنيه ٍ  –قبض املوظف ألفى ....... : (جنيهات  -٥
 اثنتني). –اثنتان  –اثنني  –ىل ولدان ........ ( اثنان  -٦
 آالف). –ألًفا  –ألٌف  –تربع الغنى بعشــرين ...... ( ألف ٍ  -٧
 متهمون). –متهمني  –متهًام  –قبضت احلكومة عىل تسعني ...... ( متهٌم  -٨
 مائة). –أحد عرش  –عرشون  -عىل الشجرة ........ عصافري . ( سبعة   -٩
 ألف). –عرش ثالثة  –مائة  –تعلمت اليوم ......... درًسا. ( تسعة  -١٠

 

 
 اثنني). –اثنتني  –اثنتان  –حرض احلصة اليوم طالبتان ....... ( اثنان  -١

 اثنني). –اثنتني  –اثنتان  –ىف حمفظتى جنيهان ............ ( اثنان  -٢

 اثنني). –اثنان  –اثنتان  –اثنتني (  تعلمت من معلمى قاعدتني  ........ -٣

 معلمني). –معلمون  –معلمتان  –كان ىف مدرستنا ............ اثنان. ( معلامن  -٤

 األوىل والثالثة). –جنيهات  –جنيهني  –تربع الولد بـ ............. اثنني. ( جنيهان  -٥

  .متييًزا) –حاالً  –نعًتا  –) بعد املعدود ُيعرب : ( مضاف إليه ٢إذا جاء العدد ( -٧
 

 
 مخسة عرشة). –ثالث عرشة  –ثالث عرش  –حرض اليوم االجتامع ...... معلًام. ( ثالثة عرش  -١

 عرشة). –إحدى عرشة  –أحد عرشة  –ىف حديقتنا ........ شجرة . ( أحد عرشة  -٢

 أربعة). –مخس عرش  –مخس عرشة  –تعلمت من أبى ......... صفة . ( مخسة عرشة  -٣

 تسعة وعرشين). –تسع وعرشين  –ثالثني  –عدد أيام الشهر ...... يوًما. ( ثالثون  -٤

 اثنا عرش). –أحد عرش  –تسعة  –نجح ىف االختبار ....... طالب . ( ثالثة عرش  -٥

 أحد عرش). –عرشة  –تسع  –ىف القصة ........ فصول . ( سبع  -٦

 إحدى وعرشين). –واحد وعرشون  –عرشين  – حصل الطالب عىل ...... جائزة. ( عرشون -٧
 

 
 ثالث عرشة). –ثالثة عرش  –ثالث عرش  –ىل ....... صديق ىف مدرستى. ( ثالثة عرشة  -١

 اثنى عرش). –اثنا عرش  –اثنتى عرشة  –عدد الدول العربية ....... دولة. ( اثنتا عرشة  -٢

 إحدى عرشة). –أحد عرش  –سبع  –..... فصول. ( سبعة تتكون القصة من .. -٣

 صفحة ٍ). –صفحتني  –صفحات  –قرأت اليوم اثنتى عرشة ....... ( صفحة ً  -٤

 تالميذ). –تلميذ ٍ  –تلميٌذ  –سلمت عىل أحد عشـر ........ ( تلميًذا  -٥

 سبع). –سبعة  –سبع عرش  –ىف مكتبى ........ كتب ٍ. ( سبعة عرشة  -٦

:ا   ابا  ١ 

:ا   ابا  ٢ 

:ا   ابا  ٢ 

:ا   ابا  ١ 
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 تسع عرشة). –تسعة عرش  –تسع  –حصل النادى عىل ...... نقاط. ( تسعة  -١

 وزيران). –وزراء  –وزيرة  –شاهدت ىف االجتامع ثالثة وعرشين ...... ( وزيًرا  -٢

 وعرشون). اثنتى –اثنى وعرشين  –اثنتا وعرشين  –نالت الفتاة .......... وساًما. ( اثنا وعرشين  -٣

 األوىل والثانية). –ثامن ٍ  –ثامنية  –زار السائح ...... متاحف. ( ثامنى  -٤

 مخس عرش). –مخس عرشة  –مخسة عرشة  –أنفقت اليوم ...... جنيًها. ( مخسة عرش  -٥

 اثنتى عرشة).  -اثنى عرشة  –اثنا عرشة  –تقدم لالمتحان ....... طالبة ( اثنتا عرشة  -٦

 إحدى عرش). –أحد عرش  –إحدى عرشة  –احلديقة ....... قرًدا ( أحد عرشة شاهدت ىف  -٧
 

 
 اثنتا عرش). –اثنتا عرشة  –اثنى عرش  –تعلمت عىل يـد ......... معلم. ( اثنا عرش  -١

 اثنى وعرشون). –وعرشون اثنتى  –اثنتا وعرشون  –فاز ىف السباق اليوم....... تلميذة. ( اثنا وعرشون  -٢

 تسعة وتسعيه). –تسعة وتسعون  –تسع وتسعني  –حصلت عىل ......... درجة. ( تسع وتسعون  -٣

 كتًبا). –كتب  –كتاب ٍ  –كتب األديب مائة ......... ( كتاًبا  -٤

 تسعة وتسعون). –مائة  –مخسة عرش  –زارنى اليوم ......... صديق ٍ. ( مخسة  -٥

 تسعة). –مخسون  –ثالثني  –لطالب ىف الفصل ......طالًبا ( ثالثون كان عدد ا -٦
 

 
 جنيهًا ) .  –جنيٌه   –اشرتيت كتابًا بثالثة عرش ............. ( جنيٍه   –١
 نفوسًا ) .  –أنفسا    –نفسًا    –طاب حممد ................ ( نفٌس   –٢
 أقامح ) . –قمٌح    –داًنا ........... (  قمح ٍ  زرع الفالح ف –٣
 سلوٌك ) .  –سلوٍك   –حممد أفضل منك ...........  ( سلوكًا  –٤
 جتوز االثنان ) .  –مضاف إليه     –رشح املعلم بأفضل طريقة . إعراب ( طريقة ) :  ...... ( متييز     –٥
 مبتدأ ) .  –مفعول    –ياًء ) حمول عن ... (  فاعل  ازداد وجه الفتاة حياًء  . التمييز يف ( ح –٦
 األوىل والثانية ) .  –أرٌز   –أرٍز   –تربع الغني بإردب ............ ( أرزًا   –٧

 

 
 ) . كتاب ٍ – كتاباً   –كتٍب     –.. ( كتبًا  .................................قرأت ثامنية..... –١
 ) .دقيقةٌ  - دقائق   –دقيقٍة    –( دقيقًة    .................................الساعة ستون ...... –٢
 ) .ساعةٌ  -ساعًة   –ساعات    –( ساعٍة   ............................اليوم أربع وعرشون ...... –٣
 ) .يومٌ  - أياٌم   –يوٍم    –. ( يومًا  ..................ستون وثالثامئة ...........السنة مخسة و –٤
 ) .كتٍب  -قصة   –كتابًا    –( قصصًا   .......................عىل املكتب إحدى عرشة ........ –٥
 ) .تلميذٌ  -تلميذة  –تلميذًا    –..... ( تالميذ  ..............يف الفناء ثالثة وعرشون .......... –٦
 ) .تالميذ -تلميذة    –تلميذًا   –.. (  عامالً  .........لة اثنان وعرشون .........شارك يف احلف –٧
 ) .جنيهٌ  -قطعة ذهبية  –جنيًها  –( قطع فضية  ......يف املحفظة اثنتا عرشة ................. –٨
 كتاٌب) – كتاب ٍ –كتاًبا  –...... ( كتبٍ  .......اشرتيت ثالثامئة وسبعة ومخسني ........ -٩

 
 

ا   ابا : ٣ 

:ا   ابا  ٤ 

:ا   ابا  ٥ 

:ا   ابا  ٦ 
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 . )ثامنون - ثامنية   –ثامين    –ثامٍن   (يف مكتبي ........... روايات .                 –١

 . ) أحد عرشة – أحد عرش –أحد عرشة    –إحدى عرش   (يتكون فريق كرة القدم من ...... العبًا .   –٢

 . ) اثنى وعرشين – اثنني وعرشين  –اثنتان وعرشون    –اثنتني وعرشين (   .. طالبة ... كافأت املديرة –٣

 . ) ست عرش – ستة عرشة  –ستة عرش    –ست عرشة   (يف القصة ...... فصًال .    –٤

 . ) اثنا عرشة – اثنى عرش  –اثنا عرش   –اثنتا عرشة    (يف السنة ..... شهرًا .    –٥

 سطًرا) –سطر ٍ  –أسطر  –. ( سطور ىف الورقة تسعـون ...... -٦
  

 
 ) طالب. عند كتابة العدد بأحرف عربية، تكون كتابة العدد.٣٤حضر  الحفل (  -١

 أربع وثالثون. (ب) أربعة وثالثون. (أ)
 أربع وثالثني. (د) أربعة وثالثني. (ج)

 ملة : عدد مبنى فى محل....طالًبا. إعراب العدد فى الجأحد عشر كرمت  -٢

 نصب مفعول. (ب) رفع فاعل. (أ)
 نصب متييز. (د) جر مضاف إليه. (ج)

 ) طالبة على المركز األول . عند كتابة العدد بأحرف عربية تصير:١٢حصلت ( -٣

 اثنتا عرش طالبة. (ب) اثنا عرش طالبة. (أ)
 اثنتى عرشة طالبة. (د) اثنتا عرشة طالبة. (ج)

 واحدة مما يلى صحيحة. جملة -٤

 كرمت الدولة ثالثون عاًملا. (ب) ىف الفصل ثالثة طالبات. (أ)
 زارنى اثنا عرش تلميذا. (د) معى اثنتى عرشة جنيًها. (ج)

 ) جنيه للفقراء. عند كتابة العدد بأحرف عربية يصبح.٢٠٠٠تبرع الغنى بـ ( -٥

 ألفا جنيه. (ب) ألفان جنيه. (أ)
 ألفى جنيه. (د) ألفني جنيه. (ج)

 

 ) سائحة. عند كتابة العدد بأحرف عربية تصبح الجملة:٤٥زار مصر ( -٦

 (ب) مخس وأربعني. (أ) مخسة وأربعني.
 (د) مخس وأربعون. (ج) مخسة وأربعون.

 ) يوم عند كتابة العدد بأحرف عربية الجملة الصحيحة هـى :٣٦٥فى العام ( -٧

 (ب) مخسة وستون وثالثامئة يوٍم. (أ) مخسة وستون وثالثامئة يوًما.
 (د) ثالثامئة وستون وثالثامئة أيام. (ج) مخس وستون وثالثامئة يوٍم.

 ) :دولةإفريقة. إعراب كلمة ( دولةمصر أفضل  -٨

 (ب) مضاف إليه جمرور بالكرسة. (أ) متييز منصوب بالفتحة.
 (د) مبتدأ ثان مرفوع بالضمة. (ج) خرب مرفوع بالضمة.

 ): شهيًداباهللا شهيًدا عىل ما أقول. إعراب كلمة (كفى  -٩
 (د) مفعول ألجله. (ج) متييز. (ب) مفعول به. (أ) حال.

:ا   ابا  ٧ 

:ا اا   ا ا  ٨ 
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 مجيعـًا) ما حتته خط : لنسعدالفقراء  ساعدوا( -١

 منصوب. –(ب) مبنى عىل حذف النون  منصوب. –(أ) مبنى عىل الضم 

 منصوب. –(د) مبنى عىل الفتح  مرفوع –(ج) مرفوع بالضمة 
 ) إعراب ما حتته خط:الناسغليظ القلب فينفر منك  تكن( ال  -٢

 مفعول به. –(ب) مضارع جمزوم  فاعل. –(أ) مضارع منصوب 

 فاعل. –(د) مضارع جمزوم  فاعل. –(ج) مضارع مرفوع 
 ه خط:كبرية ، وثمنه غال) إعراب ما حتت وقيمتهسهل،  طعمه( النجاح  -٣

 مبتدأ. –(ب) مبتدأ ثان  اسم معطوف. –(أ)مضاف إليه 

 اسم معطوف. –(د) خرب  اسم معطوف. –(ج) مبتدأ ثان 
 (علمت الفرح غالًيا وعزيًزا عىل بعض املهمومني باآلخرين دون أنفسهم) إعراب كلمة (أنفسهم) ىف اجلملة: -٤

 (ب) مضاف إليه جمرور بالكرسة. (أ) خرب مرفوع بالضمة.
 (د) توكيد معنوى مرفوع بالضمة. (ج) توكيد معنوى جمرور بالكرسة.

 من غنى يطغيك) إعراب ما حتته خط. خريأن قليًال يغنيك  ومماملهاعلمن أهيا  -٥

 مضاف إليه. –(ب) مضاف إليه  خرب إن. –(أ) مضاف إليه 

 خرب إن. –(د) نعت  مضاف إليه. –(ج) نعت 
 تطوًرا) ما حتته خط: أكثرويمنحه القدرة ليصبح  العزةان حيقق لإلنس اجلاد( العمل  -٦

 خرب أصبح. –مفعول  –(ب) نعت  اسم أصبح. –مفعول  –(أ) مضاف ليه 

 اسم أصبح. –فاعل  –(د) نعت  خرب أصبح.  -فاعل  –(د) خرب 
 الرشائع الساموية) إعراب ما حتته خط: كلتدعو إليه  أمر( الوحدة الوطنية بني طوائف الشعب  -٧

 مضاف إليه. –(ب) خرب  فاعل. –(أ) خرب 

 فاعل . –(د) مضاف إليه  مضاف إليه. –(ج) مضاف إليه 

 العامالن كالمها خملصان) إعراب (كالمها) ىف اجلملتني: –( العامالن كالمها خملص  -٨

 عنوى.توكيد م –(ب) مبتدأ ثان  مبتدأ ثان. –(أ) مبتدأ ثان 

 توكيد معنوى. –(د) توكيد معنوى  توكيد لفظى. –(ج) مبتدأ ثان 
 بوطنهم) إعراب ما حتته خط: النهوض مسيحيني( جيب عىل أبناء مرص  مسلمني و  -٩

 مضاف إليه. –(ب) اسم معطوف  مضاف إليه. –(أ) مبتدأ 

 فاعل مرفوع. –(د) مبتدأ مرفوع  فاعل مرفوع. –(ج) اسم معطوف 
 اإليامن). إعراب ما حتته خط: مععالمات عىل طريق املستقبل الذى يتعانق فيه العلم  جمردهذه  ( -١٠

 ظرف. -(ب) خرب   حال.  -(أ) مضاف إليه

 ظرف. –(د) مضاف إليه  حال. –(ج) خرب 

 ) إعراب ما حتته خط:الواعـدباختيار مستقبله  مبتهجـًا( عاد الطالب  -١١

 مضاف إليه. –(ب) حال  .مضاف إليه –(أ) مفعول به 

 حال. –(د) حال  نعت. –(ج) حال 

 ال تتهاونوا ىف عملكم). عالمة جزم الفعلني: –( ال تتهاون ىف عملك  -١٢

 السكون. –(ب) السكون  حذف النون. –(أ) الفتحة 

 حذف النون. –(د) السكون  السكون. –(ج) حذف النون 

:ا اا   ا ا  ٩ 
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 ) طالبة. عند كتابة العدد بأحرف عربية يصبح العدد:١٢ى االختبار اليوم (نجح ف -١

 اثنتا عرش. (د) اثنا عرش. (ج) اثنتا عرشة. (ب) اثنا عرشة. (أ)

 فى جملة واحدة مما يلى هـى. منصوًباورد التمييز  -٢

 أنفق الرجل مائة جنيه. (ب) معى ثالث جنيهات. (أ)
 راتب املوظف ألفا جنيه. د)( سعر الكتاب مخسون جنيه. (ج)

 ) طالب. عند كتابة العدد بأحرف عربية تصبح كتابة العدد:٢٠٠فى مدرستى ( -٣

 ألفى جنيه. (د) ألفا جنيه. (ج) ألفني جنيه. (ب) ألفان جنيه. (أ)

 بنجاح ابنه. إعراب كلمة (فرًحا): فرًحاامتأل قلب الرجل  -٤

 صوب بالفتحة.مفعول به من (ب) حال منصوب بالفتحة. (أ)
 مفعول ألجله منصوب بالفتحة. (د) متييز منصوب بالفتحة. (ج)

ـًا( اهللا خير  -٥  ) إعراب كلمة (حافًظا) فى الجملة:حافظ

 مفعول به. (د) حال. (ج) متييز. (ب) مضاف إليه. (أ)

 . التمييز فى الجملة السابقة ُمحول عن:لقد فجر اهللا األرض عيوًنا -٦

 مفعول به. (د) نائب فاعل. (ج) بتدأ.م (ب) فاعل. (أ)

 ميز الجملة الخطأ من الجمل اآلتية: -٧

 العدد املركب متييزه جمرور. (ب) التمييز امللحوظ دائًام منصوب. (أ)
 متييز املائة مفرد جمرور باإلضافة.  (د) املميز يعرب حسب موقعه ىف اجلملة.  (ج)

 ) فى الجملتين:جماًال) إعراب كلمة (جماًالاة زاد اهللا الفت – جماًال( زادت الفتاة  -٨

 متييز. –متييز  (ب) مفعول به . –مفعول به  (أ)

 متييز. –مفعول به  (د) مفعول به. –متييز  (ج)

 ) فى الجملة:نعمةالصحة أفضل نعمة على اإلنسان. إعراب كلمة ( -٩

 متييز منصوب بالفتحة. (ب) خرب مرفوع بالضمة. (أ)
 متييز جمرور بالكرسة. (د) ه جمرور بالكرسة.مضاف إلي (ج)

 ) فى الجملة.نعمةمحمد أفضل نعمة من أخيه. إعراب كلمة ( -١٠

 متييز منصوب بالفتحة. (ب) خرب مرفوع بالضمة. (أ)
 متييز جمرور بالكرسة. (د) مضاف إليه جمرور بالكرسة. (ج)

 فى المطقة ) إعراب (جيش) على الترتيب: يًشاجمصر األقوى  –فى المنطقة  جيش( الجيش المصرى أقوى  -١١

 متييز. –مضاف إليه  (ب) متييز. –متييز  (أ)

 مضاف إليه. –متييز  (د) مضاف إليه. –مضاف إليه  (ج)

 ) تمييز محول عن:اصوًتقال الولد ألخيه : أنا أجمل صوًتا منك . كلمة ( -١٢

 .مضاف إليه (د) نائب فاعل. (ج) مفعول. (ب) فاعل. (أ)

 ( فاض اإلناء .......) المناسب مكان النقط: -١٣

 ماءٌ  (د) ماءٍ . (ج) ماًءا. (ب) ماًء. (أ)

 ( تقدمت صناعة مصر) عند تحويل الفاعل إلى تمييز تصبح الجملة: -١٤

 تقدمت مرص صناعةً  (ب) تقدمت مرص صناعتها. (أ)
 مرص تقدت ىف الصناعة. (د) صناعة مرص تقدمت. (ج)

  ا ا :ا اا  ١٠ 

































































































 /لوانيحممد حسن احلأ 

 ياِدَدِعاإِل لثَّانيا ُفالصَّ ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة

يما حتى  أسمىلذلك لا ؛ يفعلأمام ضميره عما يجب أن  مسئولالمرء بأنه  شعورهو  الخلق"ـ 1 عنده  تستوىالـكريم كر
 يقضىولا العادل عادلا حتى ،  عيناهقلبه قبل أن تبكى  يبكىولا الرحيم رحيما حتى ، العلانية  وصدقة السرصدقة 
 ".أقواله فيأفعاله صدقه  فيى يصدق ولا الصادق صادقا حت، قضاءه على غيره  نفسهعلى 
  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما

  (المعرفة - الإحساس – الحزن - الفرح)  (: الشعور) مرادفـ 1
 (الخلاق - الخلوق – الأخلاق - الخلائق)         (: الخلق) جمعـ 2
 النسوة( –الرجال  –النساء  –)الخلق        جمع )المرء(:         ـ 3
 الأولى والثانية( –الـكرم  – الـكرماء –)الـكرام   ـ جمع )الـكريم(:       4
 تتفاوت( –تتنازل  –تتعادل  –)تتساوى   ـ مضاد )تستوي(:   5
 نية(الأولى والثا –السرور  –السّرَار  –)الأسرار   ـ جمع )السر(:         6
 سبق( جميع ما –الخفاء  –الـكتمان  –)السر     ـ مضاد )العلانية(:    7
 الصعب( –القوي  –الضعيف  –)القاسي   مضاد )الرحيم(:     ـ 8
 تحزن( –تعبس  –تضحك  –)تبتسم       ـ مضاد )تبكي(:     9

 يتسرع( –يهتم  – يحكم –)يعلم        ـ معنى )يقضي(:   11
يما الـكريم سميأ لا لذلك)ـ 11  (نتيجة - تفصيل – توضيح – تعليل)                               : قبلها بما علاقتها( كر
 ترادف( –تضاد  -تعليل  –)نتيجة   أفعاله(:          –)أقواله  –العلانية(  –ـ بين )السر 12
 ترادف( –تضاد  -تعليل  –)نتيجة   غيره(:          –ـ بين )نفسه 13
 الناس( –القانون  –النار  –)الضمير   ـ الرقيب الداخلي على تصرفات الإنسان هو:  14
يمة:     15  اس(الن –القانون  –النار  –)الضمير                     ـ الميزان الدقيق الذي وضعه الكاتب للأخلاق الـكر
 مفعول به( –فاعل  –خبر  –)مبتدأ      إعراب)الخلق(:         ـ 16
 مفعول به( –فاعل  –خبر  –)مبتدأ       ـ إعراب )شعور(:        17
 مفعول به( –اسم أن  –خبر أن  –)مبتدأ    ـ إعراب )مسئول(:         18
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع   ـ إعراب )يفعل( فعل مضارع:  19
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع   إعراب )أسمي( فعل مضارع: -21
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع   إعراب )تستوي( فعل مضارع:ـ 21
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع    ـ إعراب )صدقة( معطوف:         22
 مفعول به( –مضاف إليه  -خبر   –)مبتدأ   ب )السر(:         ـ إعرا23
 الفتحة( –الألف  –الواو  –)الضمة       ـ إعراب )عيناه( فاعل مرفوع وعلامة رفعه:             24
 مضاف إليه( –اسم مجرور  –نعت  –)توكيد   ـ إعراب )نفسه(:         25



 /لوانيحممد حسن احلأ

ياِدَدِعاإِل لثَّانيا ُفالصَّ ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة
َ أن يكون  المرءلا ينفع ـ "2 ُ عن الشر  هزاجر  ضميرهوإنما ينفعه أن يكون  ، من القانون خوفهمن عذاب النار أو  هخوف

يق حياته فيبنوره  يستنيرالذى يهتدى به ومناره الذى  قائده  ".طر
 بين القوسين:مما  تخير الإجابة الصحيحة

 يفيد( –يفسد  –يصلح  –)يضر   )ينفع(:   ـ مضاد 1
 الأولى والثانية( –قائله  –مانعه  –)ناهيه   ـ معنى )زاجره(:    2
 زاجرة( –زجران  –زجر  –)زواجر       جمع )زاجر(:      ـ3
 أعذبة( –سباق  –نعيم  –)عقاب       ـ مضاد )عذاب(: 4
 الأولى والثانية( –منارون  –منائر  –)مناور   ـ جمع )منار(:      5
 شعور( -قلق –اطمئنان  –)أمن        ـ مضاد )خوف(: 6
َّ   ـ جمع )قائد(:      7  الأولى والثانية( –قيادة  –قادة  –اد )قو
 مقود( –قيادة  –قادة  –)قوَّاد       ـ مضاد )قائد(:    8
 جميع ما سبق( – الضمير –النار  –)القانون                    عن الشر هو:          ينفع الإنسان أن يكون زاجر ه ـ9

 (الأولى والثانية – الضمير –النار  –)القانون                 :       لا ينفع الإنسان أن يكون زاجر ه عن الشر ـ 11
 ترادف( –ضاد ت -تعليل  –)نتيجة                                  ينفع(:                          –بين )لا ينفعه ـ 11
 استفهام( –أمر  –نداء  –)توكيد                                    لوب:                           )إنما ينفعه( أسـ 12
 التوكيد( –النفي  –التجدد والاستمرار  –)الثبوت               يستنير( أفعال مضارعة تفيد:     –يهتدي  –)ينفع ـ13
 فاعل( –خبر  –مبتدأ  –)مفعول به    :  إعراب )المرء(ـ 14
 مبتدأ( –خبر كان  -اسم كان  -)فاعل   إعراب )خوفه(:        ـ 15
 مفعول به( –معطوف  –حال  –)نعت   إعراب )خوفه(:        ـ 16
 مبتدأ( –خبر كان  -اسم كان  -)فاعل   إعراب )ضميره(:        ـ 17
 مبتدأ( –خبر كان  -اسم كان  - )فاعل  إعراب )قائده(:         ـ 18
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع   إعراب )يستنير( فعل مضارع:        ـ 19
 التيعلى منظر من مناظر البؤس ، هو الصرخة  عينهعيون الرحيم كلما وقعت  فيتترقرق  التي عةمالدالخلق هو "ـ 3

 ".بكرامة قومه العبثعلى إهانة وطنه أو  يجترئوجه من  فييصرخها الشجاع 
  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما

 جميع ما سبق( –الدمع  –الأدمع  –)الدموع  ـ جمع )الدمعة(:     1
 تسكن( –تتوقف  –تسير  –)تتحرك       ـ معنى )تترقرق(:    2
 الأولى والثانية( –تتحرك  –تثبت  –)تسكن  ـ مضاد )تترقرق(:   3
 الحزن( –السرور  –الشقاء  –)السعادة      ـ معنى )البؤس(:    4
 الحزن( –البكاء  –الشقاء  –)السعادة      مضاد )البؤس(:   ـ 5
 الهمسة( –السر  –الجهر  –)العلانية     ـ مضاد )الصرخة(: 6



 /لوانيحممد حسن احلأ

ياِدَدِعاإِل لثَّانيا ُفالصَُّعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة
 يضعف( –يجرؤ  –يجبن  -)يعلم   رئ(:  ـ معنى )يجت7
 يضعف( –يجرؤ  –يجبن  -)يعلم   ـ مضاد )يجترئ(: 8
 جميع ما سبق( –تقدير  –تعظيم  –)إعزاز  ـ مضاد )إهانة(:       9

 اللهو( –اللعب  –التبجيل  –)الاستهانة      ـ )العبث( المراد بها:  11
 لثبوت(ا –التحقير  –الاستمرار  –)الـكثرة   ـ )كلما( تدل على:   11
 الأولى والثانية( -الغلظة  -صرخة الحق ضد إهانة وطنه  –ـ من الأخلاق الطيبة في الإنسان:  )رقة الإحساس 12
يقاع موسيقي  –)ترادف  :            كرامة قومه( –ـ بين )إهانة وطنه 13  تعليل( –نتيجة  –إ
 فاعل( –خبر  –مفعول به  –)مبتدأ   إعراب )الدمعة(:         ـ 14
 حال( –فاعل  –نعت  –)توكيد      ـ إعراب )عينه(:         15
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع     فعل مضارع:   ـ إعراب)يجترئ(16
 حال( –معطوف  –نعت  –)توكيد           ـ إعراب )العبث(: 17
أن يعلم الناس  أرادفمن ، الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج  أداءهو  الخلقن فإوجملة القول ـ "4

 ."الفضيلة والنفور من الرذيلة فية نفوسهم الشعور بالرغب فيوليثبت  ، ضمائرهم فليحيالأخلاق  مكارم
  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما

 وسطه( –نهايته  –بدايته  –)خلاصته   ـ )وجملة القول( المراد بها:        1
 الآخر( –العامل  –اللازم  –)الأصل        ـ معنى )الواجب(:   2
 شر( –مساوئ  –خير  –)محاسن      ـ معنى )مكارم(:        3
 شر( –مساوئ  –خير  –)محاسن       ـ مضاد )مكارم(:         4
 يعيش( –يميت  –يوقظ  –)ينهض  ـ )يحي( المراد بها:         5
يم   مفرد )مكارم(:        ـ 6  مكرم( –مكرُمة  –كرم  –)كر
 ترادف( –تضاد  -تعليل  –)نتيجة  :    النفور( –)الرغبة  – الرذيلة( –بين )الفضيلة ـ 7
 استفهام( –أمر  –نداء  –)توكيد  ( أسلوب: نفوسهم فيوليثبت  - ضمائرهم فليحي)ـ 8
 ترادف( –تضاد  -مقابلة  –)نتيجة  ( بينهما:  النفور من الرذيلة -الفضيلة  فية الرغب)ـ 9

 استفهام( –أمر  –نداء  –)توكيد       ( أسلوب:         هو أداء الواجب الخلقن ـ )فإ11
 العمل( –النشاط  –اليقظة  -)الغفلة     تدل:          (ضمائرهم فليحيـ )11
 مفعول به( –اسم إن  –خبر إن  –)مبتدأ  إعراب )الخلق(:        ـ 12
 مفعول به( –اسم أن  –خبر –)مبتدأ     ـ إعراب )أداء(:        14
 مفعول به( –اسم أن  –خبر أن  –)مبتدأ ـ إعراب )مكارم(:         15
 (حذف النون –حذف حرف العلة  –الفتحة  –السكون )   فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه:    إعراب)يحي(ـ 16
 الـكسر( –الضم  –الفتح  –)السكون                           راد( فعل ماٍض مبني على:                       ـ )أ17
 استفهام( –شرط  –نداء  –توكيد )                            ...( أسلوب              أن يعلم الناس أرادفمن )ـ 18



 /لوانيحممد حسن احلأ

ياِدَدِعاإِل لثَّانيا ُفالصَُّعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة

واختلفت  في  تفسيرها ، السنين  والعصور  عبر  المتعاقبة، تداولتها  الأجيال   متباينةومتعددة    مفاهيمن للوقت  إـ"1
الذي  إذا قدره الإنسان ،   كنزالـولـكن اتفق  الجميع  على  أهميته وعلى أنه ،   مشاربهوبحسب أهداف كل جيل  

 ".كل شيء  يملكوعرف كيف  يستخدمه ، استطاع أن  
  سين:بين القوتخير الإجابة الصحيحة مما

 فهم( –فهيم  –مفهوم  –)فاهم   ـ مفرد )مفاهيم(:    1
عالية ( –شديدة  –قليلة  –)كثيرة   معنى )متعددة(:   ـ 2
 مستقلة( –متفقة  –متشابهة  –)مختلفة   معنى )متباينة(:   ـ 3
 مستقلة( –متفقة  –متشابهة  –)مختلفة   ـ مضاد )متباينة(:        4
 الأولى والثانية( –تعاملتها  –تبادلتها  –تناقلتها )  تداولتها(:    ـ معنى )5
 المتقطعة( –المتعاقبة  –المتتابعة  –)المتتالية        ـ مضاد )المتعاقبة(:  6
 الأولى والثانية( –تعاملات  –اهتمامات  –اهات )اتج      معنى )مشارب(:  ـ 7
 يبيع( –يشتري  –يفقد  –)يحوز       مضاد )يملك(:     ـ 8
 استمع( –اختلف  –اتحد  –)اجتمع   مضاد )اتفق(:     ـ 9

 الـكسل( –أهمية الوقت  –العمل  –)الاهتمام                         الإنسان كل شيء إذا عرف:       يملك ـ 11
يف الوقت )               جيال في:           ـ اختلفت الأ11  وقت الفراغ( –إهدار الوقت  –الوقت  أهمية –تعر
يف الوقت          ـ اتفقت الأجيال على:                   12  وقت الفراغ( –إهدار الوقت  –أهمية الوقت  –)تعر
 مفعول به( –مبتدأ  –خبر إن  –)اسم إن     إعراب )مفاهيم(:         ـ 13
 مجزوم( –مجرور  –ب منصو –)مرفوع   إعراب )متباينة( معطوف :      ـ 14
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع       إعراب )المتعاقبة( نعت :      ـ 15
 ظرف( –تمييز  –مفعول  –)حال       عبر(:         ـ إعراب )16
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع      إعراب )مشاربه( معطوف :   ـ 17
 مفعول به( –مبتدأ  –ن أخبر  –ن أ)اسم     ـ إعراب )الـكنز(:        18
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –وع )مرف     إعراب )يملك( فعل مضارع:           ـ 19
 الـكسر( –الفتح  –السكون  –)الضم   ل )استطاع( ماٍض مبني على:  الفعـ 21
 :   وفيما يلي  عرض  لبعض  الأقوال  التي قيلت  في هذا الـكنزـ 2
  قطعك " تقطعهكالسيف  إن لم  الوقت"
سنواتك  بدل أن تضيف سنوات إلى حياتك"  حياة إلى تضيفالحكمة  أن "
 .ضيعك  الوقت وأنت كهل"  شابإذا ضيعت  الوقت وأنت "



 /لوانيحممد حسن احلأ

ياِدَدِعاإِل لثَّانيا ُفالصَُّعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة
  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما

ل  –)كهول   جمع )كهل(:    ـ 1  الأولى والثانية( –كهالة  –ُكهَّّ
 الـكثرة( –السفاهة  –العظمة  –)الرحمة    ـ مضاد )الحكمة(:2
 تعيد( –تزيد  –تنقص  –)تقل       ـ معنى )تضيف(:   3
 معروف( –منسوخ  – )موروث ـ متروك  معنى )مأثور(:   ـ 4
 نجيب محفوظ( –شكسبير  –زكي نجيب محمود  –)قول عربي   قائل: ال الوقت كالسيف  إن لم تقطعه قطعك ""ـ 5
 نجيب محفوظ( –شكسبير  –زكي نجيب محمود  –)قول عربي    القائل:" ...الحكمة  أن تضيف حياة إلى سنواتك"ـ 6
 نجيب محفوظ( –شكسبير  –زكي نجيب محمود  –)قول عربي   القائل:       "...إذا ضيعت  الوقت وأنت شاب"ـ 7
 معطوف( –فاعل  –خبر  –)مبتدأ   إعراب )الوقت(: ـ 8
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع    ـ الفعل )تقطعه( فعل مضارع:   9

       مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع   ـ الفعل)تضيف( فعل مضارع:  11
 معطوف( – فاعل –خبر  –)مبتدأ        إعراب )شاب(:        ـ 11
 مضاف إليه( –حال  –نعت  –)خبر     ـ جملة )وأنت شاب(في محل:   12
ها ونسو"ـ 3 َّّ ، في قسم إدارة الأعمال بإلقاء محاضرة  جامعيلك قيمة الوقت :  قام  أستاذ  تبينق إليك هذه القصة ، عل

ً عرض مثالاً  وإدارته حيثوقت عن أهمية تنظيم ال  . الفكرة لهم لتصلأمام الطلبة   احي
الـكبيرة ، وقام  عدداً من الصخور اختبار قصير، فقد وضع الأستاذ دلواً على مائدة ثم أحضر عن عبارةكان المثال  

     هل هذا الدلو ممتلئ ؟ :الأخرى وعندما امتلأ الدلو سأل الطلاب تلوبوضعها في الدلو بعناية واحدة 
ثم سحب  كيساً مليئاً  بالحصيات الصغيرة من تحت المائدة ؟ متأكدونهل أنتم   :فقال لهم،  نعم  :الطلاب بعضقال 

 ة أخرى  :، ثم سأل مر الـكبيرة ، وقام بوضع هذه الحصيات في الدلو ، حتى امتلأ الفراغات الموجودة بين الصخور
 ".تاذ إجابة الطالبربما  لا   استحسن  الأس :تلئ ؟ فأجاب  أحدهمهل الدلو  مم

  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما
 نصنع( –نشر ن –نعمل  –)نقدم  ـ معنى )نسوق(:   1
 الأولى والثانية( –توضح  –تبهم  –)تغمض   ـ مضاد)تبين(:     2
 الأولى والثانية( –تبهم  –تكشف  –)توضح   معنى )تبين(:     ـ 3
 مصطنعا( –عاليا  –خياليا  –)واقعيا       ـ معني )حيا(:     4
 جميع ما سبق( –أستاذون  –أساتذة  –)أساتيذ   )الأستاذ(:   ـ جمع5
ٌّ  –)دلاء      جمع )دلو(:      ـ 6  الأولى والثانية( –دلة  –دُليّ
 إهمال( –صيانة  –حفظ  –)اهتمام     مضاد )عناية(:   ـ 7
 إهمال( –صيانة  –حفظ  –)اهتمام   ـ معنى )عناية(:    8
 أمام( –قبل  –خلف  –)بعد        معنى )تلو(:      ـ 9

 مسكون( –فارغ  –مأهول  –عامر )  ـ مضاد )ممتلئ(: 11
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ى  –)ردَّّ   ـ مضاد )أجاب(: 11 َّّ  سـأل( –علم  –لب
 تزيّن( –تجمّل  –استعمل  –)استقبح      ـ مضاد )استحسن(:  12
يات  –)الُأخر      ـ مذكر )الأخرى(:         13  الأخرون( –الآخر  –الأخر
يات  –)الُأخر   ـ جمع )الأخرى(:         14  (الأولى والثانية –الآخر  –الأخر
 الحصون( –الحصاة  –الحصي  –)الحصوات   مفرد )الحصيات(:        ـ 15
  مجزوم( –مجرور  –منصوب  –فوع )مر  الفعل)تبين( فعل مضارع:   ـ 16
 حال( –مفعول به  –مضاف إليه  –)نعت      إعراب )جامعي(:         ـ 17
    مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع     الفعل)تصل( فعل مضارع: ـ 18
 مبتدأ( –خبر كان  –مفعول به  –)اسم كان        عراب)عبارة(:         إـ 19
 تمييز( –مفعول به  –حال  –)ظرف   إعراب )تلو(:         ـ 21
 مفعول به( –خبر  –فاعل  –)ظرف   إعراب )بعض(:        ـ 21
إنه  مهما  كان جدول المرء كم  ؟ أجاب أحد الطلبة بحماس: ما الفكرة  من هذه التجربة  من وجهة  نظر وسألهم : "ـ 4

  .مليئاً بالأعمال ، فإنه يستطيع عمل المزيد  بالجد والاجتهاد
الـكبيرة   الصخورفهذا المثال  يُعلمنا أنه  لو لم نضع  ، ن ليس  ذلك السبب الرئيس ولـك، صدقت : لأستاذ أجاب ا 

 ً في   هدفكقد يتساءل  البعض  وما الصخور  الـكبيرة؟ فأقول له إنها :ثم قال  ،كان بإمكاننا  وضعها أبداً  ما   أولا
يد  تحقيقه كتعليمك وطموحك  أو إسعاد من   مشروعهذه الحياة ،  أو  ل  أهمية ُكبرى في أو أي شيء يمث حبتُ تُر

ً تذكروا  حياتك  ً   ضعواتأن   دائما  "وإلا فلن يمكنكم  وضعها أبداً ؟ الصخور الـكبيرة أولا
  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما

 فتور( – ضعف –هدوء  –)انفعال   معنى )حماس(:    ـ 1
 فتور( –ضعف  –هدوء  –)انفعال     ـ مضاد )حماس(: 2
 يعجز( –يضعف  –يقوى  –)يقدر       ـ مضاد )يستطيع(:  3
 الأولى والثانية( –الأداء  –الهزل  –)التكاسل ـ مضاد )الجد(:     4
 إدارة الأزمات( –إدارة المدارس  –إدارة الأموال  –)إدارة الأعمال          كان الأستاذ الجامعي من قسم:    ـ 5
 أهمية المال( –أهمية الوقت  –الأعمال أهمية  –)أهمية الأخلاق                  ـ كان موضوع المحاضرة عن :        6
 الماء( –الرمل  –الصخور الـكبيرة  –)الحصيات                           ـ أول شيء وضعه الأستاذ في الدلو:   7
 الصعوبات( –الأزمات الـكبيرة  –الأهداف الـكبيرة  –)الأماني                    المقصود بالصخور الـكبيرة: ـ 8
 إنه يستطيع عمل المزيد بـ:ن جدول المرء مليئا فـ مهما كا9

 الحيلة والخدعة( –الـكسل والخمول  –الجد والاجتهاد  –)الاعتماد على الغير  
 الصخور الـكبيرة في حياة الإنسان قد تكون:ـ 11

 جميع ما سبق( –إسعاد من يحب  –مشروعا يريد تحقيقه  –لحياة )هدفه في ا      
 أعمال الإنسان( –وقت الإنسان  –حياة الإنسان  -)الأهداف الـكبيرة         ـ يرمز الدلو إلى :                11
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 أعمال الإنسان( – وقت الإنسان –حياة الإنسان  -)الأهداف الـكبيرة               ـ يرمز الإناء إلى:             12
 مضاف إليه( –فاعل  –حال  –خبر  –مفعول به ) إعراب )الصخور(:  ـ 13
 مضاف إليه( –فاعل  –حال  –خبر  –)مفعول به     ـ إعراب)أولا(:     14
 مفعول به( –مبتدأ  –خبر إن  –)اسم إن     إعراب )هدفك(:   ـ 15
مفعول به(  –حال  -معطوف  –)نعت      إعراب )مشروع(:  ـ 16
 كباري( –أكبر  –كبار  –)كبير       مذكر )كبرى(:      ـ 17
 مضاف إليه( –فاعل  –حال  –خبر  –)مفعول به   ـ إعراب )دائما(:     18
 حذف النون( –الضمة  –حة تالف –)السكون         فعل مضارع منصوب وعلامة النصب: ()تضعواـ إعراب 19
  مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                                  ارع:          فعل مض إعراب )تحب(ـ 21

 دار المحكمة العليا( –ميدان عابدين  –الجيش مقر  –)بيت عرابي       ـ بدأت الثورة العرابية باجتماع الضباط في:1
 حاكما للجيش( –قاضيا  –قائدا للجيش  –كمدار القاهرة ح)              ـ كان عرابي يعمل:                         2
 جميع ما سبق( –نفي عرابي  –احتلال مصر  –)هزيمة عرابي           ـ انتهت الثورة العرابية بـ :                   3
 م(1881 –م 1952 –م 1919 –م 1918)                       ـ قامت الثورة العرابية سنة:               4
يق:     5 ية  –العريش  –)العباسية                   ـ وصل الجيش الإنجليزي عن طر  التل الـكبير( –الإسكندر
 سافر الخديوي إلى ...... ليكون في حماية الأسطول الإنجليزي:ـ 6

 قصر عابدين( –قبة ر القص –قصر رأس التين  –)قصر المنتزه    
 الألمان( –الأمريكيين  –الفرنسيين  –)الإنجليز                       المصري مع عرابي ضد :    وقف الشعب ـ 7
 محمد فريد( –الخديوي إسماعيل  –الخديوي توفيق  –)أحمد عرابي   )لا حق لـكم في هذه المطالب ...( القائل:  ـ 8
ّ ه أحرارا9  محمد فريد( –الخديوي إسماعيل  –الخديوي توفيق  –...( القائل :           )أحمد عرابي ـ )لقد خلقنا الل

 محمد فريد( –خنفس  –أحمد عرابي  –)أمين أغا   سلم ....... القلعة للإنجليز:  ـ 11
  قصر رأس التين( –المنتزه  –دان التحرير مي –)عابدين              ـ قام الجيش بعرض عام في ساحة:        11
 الفناء( –البقاء والخلود  –العبودية  –)التقدم   كدها ماسبيرو للشعب المصري هي: ـ الحقيقة التي أ12
 كتلي( –اللورد مايكل  –اللورد كرومر  –)فلاحي دنشواي               ........:   وقعت حادثة دنشواي علىـ 13
 الأخبار( –الأحداث  –الوقائع  –)اللواء                          أصدر مصطفى كامل صحيفة:               ـ14
 أربعة( –أربعة وعشرين  –أربعة عشر  –)أربعين                ا:    عامً  حكم اللورد كرومر مصر لمدة ......ـ 15
 دمنهور( –السنبلاوين  –البدرشين  –إنجليز: )دنشواي استغل مصطفى كامل حادثة ....... في كفاحه ضد الـ 16
 وسيلة مصطفى كامل الأولى في كفاحه ضد الإنجليز تهدف إلى :ـ 17

 جميع ما سبق( –مقاومة استسلام الوزراء للإنجليز  –توحيد الجهود  –)بعث الحركة الوطنية       
ية:ـ ذهب مصطفى كامل ......... للدعاية ل18  النمسا( –فرنسا  –ألمانيا  –)أمريكا                     لقضية المصر
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 :في كفاحه ضد الإنجليز تهدف إلى ـ وسيلة مصطفى كامل الثانية 19

ية بالخارج( –مقاومة استسلام الوزراء للإنجليز  –توحيد الجهود  –)بعث الحركة الوطنية     الدعاية للقضية المصر
 سبعة( –أربعة  –ستة  –)خمسة              حكمة بإعدام ....... من الأهالي بعد حادثة دنشواي:حكمت المـ  21
يورك تايمز( –الصاندي  –المجلات  –)البرايتون      ـ نادت صحيفة ....... بإعطاء مصر استقلالها الذاتي:  21  نيو
يطانيا22  رحمة وعطف( –تبديل وتعديل  –نار ديد وح –)قسوة وشدة أن سياستها في مصر تحتاج إلى: ـ أدركت بر
 كليبر( –نابليون  –كتلي  –)كرومر               ـ أدت جهود الحركة الوطنية إلى استعفاء ....... من منصبه: 23
 مصطفى النحاس( –محمد فريد  –سعد زغلول  –ـ تولى الحركة الوطنية بعد مصطفى كامل:  )جمال عبد الناصر 24
 م(1881 –م 2111 –م 1952 –م 1919)      طفى كامل ومحمد فريد الشعب لثورة: ـ هيأت جهود مص25
 : دافع محمد عن قضية بلاده في المؤتمرات الأوروبية مستعينا بـ ـ  26

 النفقات الخارجية( –الراتب الحكومي  –ماله الخاص  –)التبرعات        

1 ُ يرة:             وثلاثة من زملائه في المرة الأوزغلول سعد في ـ ن  مالطة( –شدوان  –سيشل –)قبرص  لى إلى جز
 برلين( –مالطة  –لندن  –)باريس                               وزملائه انطلقوا إلى:  زغلول بعد الإفراج عن سعدـ 2
 حرص سعد زغلول على توحيد الصفوف بين: ـ 3

يطانيا( –عنصري الأمة  –الدول العربية  –)العمال والفلاحين          مصر وبر
 الإنجليز( –الحكومة  –الخديوي  –الحملة الفرنسية )                             ـ اهتم سعد زغلول بتوحيد الأمة ضد: 4
 المسلمون والعرب( –المسلمون واليهود  –المسلمون والمسيحيون  –جليز )المصريون والإن  ـ المقصود من عنصري الأمة: 5
يين: ـ 6 يطانيا الحماية على مصر بسبب ....... المصر  ضعف( –استسلام  –خضوع  –)ثورات                   ألغت بر
يين  –)عزل كرومر     نتج عن نفي سعد زغلول وزملائه إلى مالطة: ـ 7  م(1919ثورة –الهدوء  –استسلام المصر
 روسيا( –أمريكا  –ألمانيا  –)فرنسا                            ـ سافر سعد زغلول وزملاؤه إلى لعرض قضية بلادهم: 8
يين: 9 يطانيا إرسال لجنة برئاسة ........ لتهدئة المصر  نابليون( –كليبر  –ملنر  –)كرومر                     ـ قررت بر

يطانيين الجامع ........ برصاصهم: ـ اقتحم الجنود ا 11  العباسي( –الأزهر  –الأحمدي  –الأموي )                 لبر
ُ ـ 11 يرة:               ن  مالطة( –شدوان  –سيشل –)قبرص   في سعد زغلول في المرة الثانية إلى جز
 الخديوي( –المندوب السامي  –الحكمة  –حكمة العليا )الم          م ذهب سعد زغلول إلى دار: 1919في نوفمبر ـ 12
 الانسحاب( –رفع راية الجهاد  –الحرب  –)الاستسلام                                 عزم سعد زغلول على: ـ 13
 الأول والثاني( –مصطفى كامل  –عبدالعزيز فهمي  –)علي شعراوي            رافق سعد زغلول في كفاحه:  ـ 14
يطانية  –)توسيع الحكم الذاتي              كانت مهمة لجنة ملنر:  ـ15  الأولى والثانية( –الحرب  –حماية المصالح البر
 الحماية المصونة( –الاستسلام  –الخيانة  –)الحماية المقنعة                   ـ وصف سعد زغلول مشروع ملنر بـ :16
 السلام( –الصلح  –لمفاوضات ا –)الحرب                            :عرض سعد زغلول قضية بلاده على مؤتمرـ 17
 ستة( –خمسة  –أربعة  –ـ عاشت لجنة ملنر في مصر ........ شهور:          )ثلاثة 18
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 ليس لهما تمييز( – مجرورمفرد   -مفرد منصوب – جمع مجرور)                       ( تمييزهما : 1،2ـ العددان )1
 ليس لهما تمييز( – مفرد مجرور - مفرد منصوب – جمع مجرور)                 ( تمييزها :11- 3الأعداد من ) ـ2
 ليس لهما تمييز( – مفرد مجرور  - مفرد منصوب – جمع مجرور)                 ( تمييزها : 99-11ـ الأعداد من )3
 ليس لهما تمييز( – مفرد مجرور  - مفرد منصوب – جمع مجرور)       ( تمييزها : اعفاتهمالفظتا )مائة و ألف ومض ـ4
خبر(  - تمييز -حال - نعت)        ( واحدًا تعرب : ـ )دعوت رجلاً واحدًا5
 الـكسرة( –الفتحة  –الألف  –الياء )                : ( اثنتين تعرب نعت منصوب بــ )اشتريت قصتين اثنتين6
( جنيهات –جنيهٌ  –جنيهًا  –جنيه ) :  (اشتريت كتابًا بثلاثة عشر ........) ـ7
 نفوس( –نفٌس  -نفٍس  -نفسًا )  :  (طاب محمد .........ـ ) 8
 أقماح( –قمٌح  –قمٍح  –قمحًا ):         (زرع الفلاح فدانًا ........)ـ 9

يرًاباع التاجر مترًا ـ )11  (ل بهمفعو –تمييز  –حال  –نعت )                             ( ما تحته خط يعرب : حر
 ( شهورًا –شهرٌ  –شهرٍ  –شهرًا )  (:السنة اثنا عشر ........)ـ 11
 (تجربة - منك – أكثر –أبوك )  )أبوك أكثر منك تجربة(التمييز في الجملة :       ـ 12
 (مفعول به –تمييز  –حال  –نعت )                               :( ما تحته خط يعربشجرًاـ )غرسنا الأرض 13
 الشتاء( –جوًا  –إقليم  –أفضل )                     :        ز في الجملة لشتاء( التمييإقليم جوًا في اأفضل أسوان ـ ) 14
( مفعول به –عل نائب فا –فاعل  –مبتدأ )              :            ( التمييز محول عن مصر ألطف البلاد هواءـ ) 15
 (مفعول به –نائب فاعل  –فاعل  –مبتدأ )                :              التمييز محول عن ـ ) اشتعل الرأس شيبًا ( 16
17 ُ  (مفعول به –نائب فاعل  –فاعل  –مبتدأ )            :                 التمييز محول عنشابه المصري صبرًا( ـ )لا ي
 (مفعول به –نائب فاعل  –فاعل  –مبتدأ )  :    التمييز محول عنخلقًا(  ـ )أكبرت محمدًا18
ً ـ )طابت الجنة 19  (مفعول به –تمييز  –حال  –نعت )  :   ( ما تحته خط يعربمنزلا
 فدانان( –فدانًا  -فداني –فدانين )         (:قمحٍ  ........زرعت )ـ 21
 أقطاٍن( –قطٌن  –قطٍن  -قطنًا(:     )اشتريت قنطارًا ........)ـ 21
ً  ........ـ قرأت 22  (ثلاث – ثلاثة عشر –لاثين ث - ثلاثون)  (:        قصة
 (تسعة –سبعة  –عشرة  -)عشر (: قصص ........اشتريت )ـ 23
 مائتي( –مائتين  –مائتا  –مائتان )    (:  طالبٍ  ........في المدرسة )ـ24
( اثنتان وعشرون –اثنان وعشرون  –اثنتين وعشرين  –اثنين وعشرين (:          )........... طالبًافي الفصل )ـ 25
( ستة – ست عشرة –ستين  –ستون )  (:  كتابًا........عندي )ـ 26
كتٍب(  –كتابًا  –كتٌب  –كتبًا )  (:  ........ قرأت ثلاثة )ـ 27
 إحدى عشر( –أحد عشرة  -أحد عشر –إحدى عشرة (:                               )معلمًا ........رأينا )ـ 28
( اثني عشر –شر اثنا ع –اثنتي عشرة  –اثنتا عشرة )                               (:  شهرًا ........في السنة )ـ 29
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 (جنيهات –جنيهٌ  –جنيهًا  –جنيه )    (: ........معي سبعمائة )ـ 31
 مشاهدٍ( –مشاهدٌ  –شاهدًا  –مشاهدين (:                                )........حضر الحفلة ثلاثة آلاف )ـ 31
( عشرين -سبعة عشر –عشرة  –عشر (:    )أيامٍ  ........استمرت رحلتنا )ـ 32
 أربعمائة( - أربعون –أربعة  –أربعين )                      ( : مقعدًا ........ يضم كل فصل في المدرسة)ـ 33
 (عشرة–ثماني  –ثمان عشرة  –ثمانية عشرة )  :  (تلميذة ........في الفصل )ـ 34
 (تسعمائة –تسعون  –تسعة  –)تسع          فريسةً(: أسود  ........هاجم )ـ 35
 (ائتانم –مائتين  –مائتي  –مائتان (:   )طالبٍ  ........كرمت المدرسة )ـ 36
( ألفين –ألفي  –ألفا  –ألفان (:    )شجرةٍ  ........غرسنا )ـ 37
ً  ........فازت )ـ  38  (اثني عشر –اثنا عشر  –اثنتي عشرة  –اثنتا عشرة (:         )طالبة
( تسعين –تسعون  –عشرة تسع  –تسعة :    )(عصفورًا ........في الحديقة )ـ 39
( كتبٌ  –كتابًا  –كتٍب  –كتبًا (:    ) ........قرأت ثمانية )ـ  41
ٌ  –دقيقةٍ  –دقيقةً )  (: ........الساعة ستون ) -41  دقائَق( – دقيقة
 ساعةٌ( –ساعات  –ساعةٍ  –ساعةً (:           )........ اليوم أربع وعشرون )ـ 42
 (أيام –يومًا  – يومٍ  –يومٌ )  (:   ........السنة خمسة  وستون وثلاثمائة )ـ 43
يق كرة القدم من أحد عشر) -44 ( لاعبين –لاعٍب  –لاعبةً  –)لاعبًا  (:  ........ يتكون فر
( طالبات –طالبةٌ  –طالبة ٍ  –طالبةً (:     )........ ـ )كافأت المديرة اثنتين وعشرين  45
ً  –كتابًا  –كتب  –روايات (:   )........ ني في مكتبتي ثما)ـ 46 ( رواية
 (سبعة عشر –سبع  –سبعة  –سبع عشرة )  (: قلمًا ........اشترى أحمد ) -47
 ( طالباتٍ  –طلاٍب  –طالبةٍ  –طالبًا )  (:  ........حضر الحفل مائة و سبعة ) -48
ً تلميذ –تلميذًا  –تلاميذ )    : (........وعشرون  ثلاث في الفناء)ـ 49  تلميذٌ( – ة
ً  ........شارك في الحفل ) -51 (اثنتان وعشرون –وعشرون اثنان  –اثنتين وعشرين  –اثنين وعشرين )      (:تلميذا
 ( قطعة ذهبية –جنيهات  –جنيهًا  –)قطع فضية (:                           ........ في المحفظة اثنتا عشرة ) -51
( اتسنو –عام  –سنة  –عامًا (:       )........ توفي برايل عن ثلاثة و أربعين ) -52
(اثني عشر –اثنا عشر  –اثنتي عشرة  –اثنتا عشرة )                      : (قصةً في المكتبة ........ أعجبني) -53
 (خمسة وخمسون –خمسة وخمسين  –خمس و خمسون  –خمسمائة (:      )بحثًا ........قرأت عن اللغة العربية ) –54
(اثني عشر –اثنا عشر  –اثنتي عشرة  –اثنتا عشرة )  طالباً(:                  ........ إن عدد طلاب فصلنا) -55
(سبعة –ثماٍن  –ثماني  –تسعة (:                                               )........ اشتريت من القصص ) -56
طالبةٍ( –لاٍب ط –طالبًا  –طالٍب (:                               )........ في المدرسة سبعة وستون و مائتا ) -57
(ثمانية -ثمانية وعشرين  –ثماٍن وعشرين  –)ثماني وعشرين  (:                  فائزةً  ........سلم الرئيس على ) -59
( تذكارًا –قلمًا  –كتابًا  –جائزة (:    )للفائزين ........خمس عشرة  أعطيتُ ) -61



 /لوانيحممد حسن احلأ

ياِدَدِعاإِل لثَّانيا ُفالصَُّعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة

( كتابٌ  –كتاٍب  –كتب  –كتابًا ) (:   ؟في مكتبتك ........كم )ـ 1
يق ........كم )ـ 2 ( أهدافًا –هدفًا  –هدٌف  –هدٍف (:     )؟أحرز الفر
ً  –مشروعاٍت  –مشروٍع )               (:            !أقامت الدولة ........كم من ـ )3 ( الأولى و الثانية – مشروعا
( الأولى و الثانية – بلادٍ -  بلدًا –بلدٍ (:    )؟سافرت ........كم إلى ـ )4
( قصص –قصةٍ  –قصةٌ  –)قصةً   (: ؟قرأت ........كم ـ )5
ً )    اً :   تمييز كم الاستفهامية يكون مفرد ـ6 ً مجرور – امنصوب ً مرفوع –إذا سبقت بحرف جر  ا ( الأولى و الثانية – ا
ية يكون مفردـ 7 ً تمييز كم الخبر ً مجروراً :                             )أو جمع ا ً  – ا ً  – امنصوب ( نيةالأولى والثا – امرفوع
ً ـ )8 ، (     -   .    -   ؟     -  ) ! (:                           ........ جديدة أقامتها الدولة للشباب كم مدينة
يق كرة القدم)من  ـ9 ( مجزوم –مرفوع  –منصوب  –مجرور )                        : التمييز( كم لاعب يتكون فر

( بلادٍ –بلدٌ  –بلدٍ  –بلدًا (:     )؟هاانفتحت مصر علي ........كم ـ )11
( رجالٍ  –رجٌل  –رجٍل  –رجلاً (:    )؟حضر الحفل ........كم ـ )11
، (     -   . -؟     -  ) !    (: ........ كم بطٍل ضحى بنفسه في سبيل مصرـ )12
، (     -   .    -   ؟     -  ) !    (:........كم يومًا مر على سفرك ـ )13
ً  –كتاٍب  –كتاٌب (:    )!قيم في مكتبة المدرسة ........كم ) ـ14 ( كتابان –ا كتاب
( جنيهات –جنيهٌ  –جنيه  –جنيهًا (:     )؟اشتريت كتابك ........بكم ) ـ15
 المدرسة( –حققتها  –جوائز  –من )                         التمييز في الجملة :  (؟ـ )كم من جوائز حققتها المدرسة16
 مجزوم( –مرفوع  –مجرور  –منصوب ريون الأهرامات؟( التمييز:                       )مصمن كم قرن أقام الـ )17
( الأولى والثانية –عاشٌق  –عاشقين  –عاشٍق )   (:!للغة العربية ........كم من ـ )18
 ( فنانون –فناٌن  –فناٍن  –فنانًا )  (: ؟حضر الحفل ........كم ـ )19
ٌ  –علماء  –عالٍم  –عالمًا (:       )!كرمتهم مصر........كم ـ )21 ( عالم
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 22221691212و -يعهى يزدهت ابخدائُت\
 شرقيت–فاقوش                            

----------------------------------------------  

 االعدادٌ نثبٍَاانصف  –*اندروص املقزرة نشهز يبرص )نغت عزبُت 

 انكُش قبم أٌ َضُع .)قزاءة(*

 اخلهق كُش ال َفىن  )َصىص( -

  انخًُُش  حنى  ///* 

  (8    -   7قصت كفبح شعب يصز    ) انفصىل    -

************************************************* 

       انكُش قبم أٌ َضُع  / ولاندرص األ -0  

 ع١ٓ : اخزش اٌظٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛ

(  ٌٍضمبفخ   –ٌٍؼٍُ   -ٌٍّبي   - ٌٍٛلذ).......ِفب١ُ٘ ِزؼذدح ِٚزجب٠ٕخ رذاٌٚزٙب األع١بي اٌّزؼبلجخ   اْ -1

اٌزٜ ارا لذسٖ االٔغبْ ٚػشف و١ف ٠غزخذِٗ   .................  ارفك اٌغ١ّغ  ػٍٝ أ١ّ٘خ  اٌٛلذ ٚػٍٝ أٔٗ -2

 (   اٌشٚػ   --   اٌؼًّ     -     اٌىٕض  –     اٌؾع  )                اعزطبع أْ ٠ٍّه  وً شٟء                       

 (    ػشثٟ – ٠ٛٔبٔٝ   -ط١ٕٝ   -  ٕ٘ذٞ )   ِأصٛس (. .............. اٌٛلذ وبٌغ١ف اْ ٌُ رمطؼٗ لطؼه  . )لٛي -3  

   أ٠بَ( – عٕٛاد-شٙٛس -١غأعبث)    ..اٌٝ ؽ١بره  .....  اٌؾىّخ أْ رؼ١ف ؽ١بح اٌٝ عٕٛاره ثذال ِٓ أْ رؼ١ف -4

 (  فزٝ-  -  شبة –    ؽفً –      وًٙ  )       ...... ارا ػ١ؼذ اٌٛلذ ٚأٔذ شبة ػ١ؼه اٌٛلذ ٚأٔذ 5

  اٌزٞ لبَ ثبٌمبء ِؾبػشح ػٓ أ١ّ٘خ رٕظ١ُ اٌٛلذ  ................ فٟ لغُ اداسح األػّبي -6

 (  ؽج١ت    -   أعزبر عبِؼٟ -  ِؼٍُ    –      ِٕٙذط  )                                                             

 (   ؽم١جخ –وشعٟ -  دٌٛ  -      ؽجك)       ػٍٝ اٌّبئذح  فٟ ثذا٠خ اٌزغشثخ  .لبَ األعزبر ثٛػغ   ...... -7



 رر مارس للصف الثاني االعداديعربي مق تدريبات  ) –شرقيظ –/  فاقوس      10001641010م   -عزازى عبده محمود الطوضى  

 3 

 (    اٌشِبي-  ٌجزٚسا -اٌشِبي  - اٌظخٛس ) اٌىج١شح ٚلبَ ثٛػؼٙب فٟ اٌذٌٛ ثؼٕب٠خ  ....  أؽؼش اٌّؼٍُ ػذدا ِٓ  -8

 (     ِّزٍئ   -فبسؽ-  وج١ش  –     طغ١ش .)                        .........عأي اٌّؼٍُ اٌطالة : ً٘ ٘ز اٌذٌٛ   -9

        ..............                      ِّٙب وبْ عذٚي االٔغبْ ١ٍِئب ثبألػّبي  فبٔٗ ٠غزط١غ  ػًّ اٌّض٠ذ ثـ -11

 ( اٌزٛاوً  - ثبٌىغً  –ثبٌغذ ٚاالعزٙبد  -–    اٌظذق )                                                    

       ( اٌجشش – اٌؼٕظش  – اٌٛع١ٍخ  –          اٌٙذف)  فٟ اٌؾ١بح       ................اٌظخٛس اٌىج١شح  رّضً   -11

    ( اٌىج١شح    - اٌط٠ٍٛخ –إٌبػّخ  -   اٌظغ١شح ) ....................الثذ ِٓ ٚػغ اٌظخٛس اٌىج١شح أٚال  -12  

       ( اٌشِبي –   اٌؾجٛة  -األؽغبس -اٌظخٛس)  ...  اٌىج١شح    األ٘ذاف اٌىجشٜ فٟ اٌؾ١بح  ؽغت رغشثخ األعزبر٘ٝ   -15

 (     اٌطت  - اداسح األػّبي- اداسح األصِبد -  -اٌضساػخ)   ...............      األعزبر اٌغبِؼٟ وبْ ِزخظظب فٟ -16

 اٌؾىّخ أْ رؼ١ف ؽ١بح اٌٝ عٕٛاره ثذال ِٓ أْ رؼ١ف  عٕٛاد اٌٝ ؽ١بره   : طبؽت اٌؼجبسح ...................         -17

   (  رٛف١ك اٌؾى١ُ  -  اٌؼمبد   –    ٔغ١ت ِؾفٛظ  -       صوٝ ٔغ١ت ِؾّٛد  )                                           

               .................       ارا ػ١ؼذ اٌٛلذ ٚأٔذ شبة ػ١ؼه اٌٛلذ ٚأٔذ وًٙ   "  .  اٌؼجبسح ٌٍىبرت    -18

 (  ١ِىبف١ٍٟ   -   شىغج١ش    -    رشبسٌض دوٕض   -       أفالؽْٛ )                                                  

 ( ِزشبثٙخ- األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ -   ِزبث١ٕخ -   ِزؼذدح )  رذاٌٚزٙب األع١بي ػجش اٌغ١ٕٓ   ........... ( اْ ٌٍٛلذ ِفب١ُ٘ 19

 (  ِخزٍفخ   -    ِزشبثٙخ    -    ٚاؽذح  -     ِزفمخ  )     ِؼٕٝ  ) ِزجب٠ٕخ ( ........................                 -21

 (  اٌغبثمخ  – اٌىض١شح  – اٌم١ٍٍخ   - اٌّززب١ٌخ  ) ....                   ِشادف    )  اٌّزؼبلجخ (  .............   -21

 (  أؼىبعبرٗ –    ٌؼجٗ  –     ارغب٘برٗ   -   اخزالفبرٗ )                 .............. ِؼٕٝ   )ِشبسثٗ  (  -22

 (  أىغبسن –  رطٍؼه اٌٝ األفؼً -      غشٚسن  - ٠أعه   )                       ........  ِؼٕٝ  )ؽّٛؽه ( :  -23

 (   ششثخ  –ِششة    -شبسة        --      ششة   )       ..................     ِفشد  ) ِشبسة (  -24

 (  اٌمبي –  اٌّمبي   - اٌمٛي  - اٌمبئً )                           ..................  ِفشد  ) األلٛاي (    -25

 (   اٌؼ١ٍّخ  – اٌؼ١ًّ  –   اٌؼبًِ   -    اٌؼًّ  )            ..................األػّبي (  د   )  ِفش -26

 (    ِٛداد     -   ِبداد  -    ِٛائذ    -    ِٛاد     ......................           )ِبئذح (   عّغ   )    -27

 (       األٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ   -   ُدٌٝ  -    دٌٛاد  -     دالء   )                ...................عّغ   ) دٌٛ  (    -28

 (  ِضب١ٌْٛ  –  ِضً  –   ِضبالد  -    أِضٍخ )             عّغ   )ِضبي (  ........................                -29

 ٠ىٕض(    -٠فمذ      -٠ٕبي   -)  ٠ؾٛص   ِؼبد  ) ٠ٍّه  ( ........................                       -31

 سؽ١ّب  (  -ؽم١م١ب    -خ١ب١ًٌب     -ِؼبد   )ؽ١ًب (   .................                               )   ٚالؼ١ب   -31

 ٛعت  (  ٠   -٠زّىٓ     -٠ؼغض     -ِؼبد  ) ٠غزط١غ  ( .....................                       ) ٠مذس  -32

 صائذ  ( –فبسؽ   -ِٕزٟٙ     -ِؼبد  )  ِّزٍئ  ( ......................                 ) ِىذط     -33

علي    هارش اى شاء اهلل62عت الكاهلت يوم اجلو نشر االجاباث يتن 

 ػجذٖ ػضاصٜ –يذكزاث ويالسو انشزح  يويالتعلجروب الفيص 
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ببَم يهذىظت        /  أَب يف خديت اجلًُع نهزد عهً أي طؤال أو حىضُخ أي جشئُت غبيضت وميكُى االحصبل عرب رابط انفُض أو املى

  حتج أيزككى مجُعب يف اطبر يٍ احملبت واالخىة انصبدقت نهجًُع

 جروباث عسازى عبذه التعليويت املتخصصت لكل صف دراضي

  ػضاصٜ ػجذٖ -اٌغشٚة اٌؼبَ ٚاألعبعٟ )ِزوشاد ِٚالصَ اٌششػ ٌغ١ّغ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ 
https://www.facebook.com/groups/522440864764630/permalink/1404189949923046/?com

ment_id=1404575123217862&notif_id=1615377405327631&notif_t=group_comment&ref

=notif 

  عشاسي عبدِ حمًىد انعىضً            
 22221691212و -يعهى يزدهت ابخدائُت\

 شرقيت–فاقوش                            
----------------------------------------------  

 

      َفىن ال  كُش  اخلهق:  انثبٍَ اندرص * -3
  ( وٕض  ال ٠فٕٝ  ِٓ ِٛػٛ) اٌخٍك 

) اٌخٍك ٘ٛ شؼٛس اٌّشء ثأٔٗ ِغئٛي أِبَ ػ١ّشٖ ػّب ٠غت أْ ٠فؼً ، ٌزٌه ال أعّٟ اٌىش٠ُ وش٠ّب . ؽزٝ رغزٜٛ 

ػٕذٖ طذلخ اٌغش ٚطذلخ اٌؼال١ٔخ ، ٚال اٌشؽ١ُ سؽ١ّب ؽزٝ ٠جىٟ لٍجٗ لجً أْ رجىٟ ػ١ٕبٖ  ، ٚال اٌؼبدي ػبدال ؽزٝ 

 ٠مؼٟ ػٍٝ ٔفغٗ لؼبءٖ ػٍٝ غ١شٖ  ( 

 

 (   اٌّشاد– اٌشعبي   -  إٌبط  –   اٌّشٚء)    ( ..................                اٌّشء عّغ   ) -1

 (     إٌزظ -  إٌّزظ  -      إٌز١غخ    -      إٌبرظ )  ( ......................                  إٌزبئظ )ِفشد :  -2

 (    افشاصاد -    ؽمبئك –   طفبد   -   اؽغبط  ٚادسان )  ...             (   ................... شؼٛس ِؼٕٝ )   -3

 (    رزفبٚد–   رزغبٜٚ  -      رزٛؽذ   -       رزؼبدي )                         ............  (    رغزٛٞ ِؼبد   : )  -4

 ( اٌزىجش - اٌّبي  - اٌشؼٛس  - اٌؼ١ّش  )    .....ا١ٌّضاْ اٌذل١ك اٌزٞ ٚػؼٗ اٌىبرت ٌألخالق اٌىش٠ّخ     -5
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 ( (اٌؼٍُ  –ٌؼال١ٔخ ا  -إٌفبق -   اٌش٠بء ) ال ٠غّٝ اٌىش٠ُ وش٠ّب ؽزٝ رغزٜٛ ػٕذٖ طذلخ اٌغش ٚطذلخ ...-6

 (    ٠غشػ–    ٠جزغُ   –   ٠جىٟ –   ٠ؼؾه )      ...... لٍجٗ لجً أْ رجىٟ ػ١ٕبٖ   ؽزٝ ال ٔغّٟ اٌشؽ١ُ سؽ١ّب  -7

 .................   ػبدال ؽزٝ ٠مؼٟ ػٍٝ ٔفغٗ لؼبءٖ ػٍٝ غ١شٖ  ........ٟ ال ٔغّ—8

 (    اٌشؽ١ُ –  اٌؼبدي  – اٌىش٠ُ    - اٌظبدق )                                                                      

 ظش ِٓ ِٕبظش ا.....................اٌخٍك ٘ٛ اٌذِؼخ اٌزٟ رزشلشق فٟ ػ١ْٛ اٌشؽ١ُ    وٍّب ٚلؼذ ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕ-9

 (   اٌزٛاػغ   -اٌشؽّخ – اٌغؼبدح   –   اٌجإط  )                                                               

 ٘ٛ اٌظشخخ اٌزٝ ٠ظشخٙب .............فٟ ٚعٗ ِٓ ٠غزشئ ػٍٝ ا٘بٔخ ٚؽٕٗ ٚاٌؼجش ثىشاِخ ٚؽٕٗ .اٌخٍك -11

 (اٌخبئٓ   -اٌشغبع  – اٌؼؼ١ف – اٌغجبْ  )                                                                               

                                                              اٌجشا١٘ٓ( –اٌّمذِبد  -األعجبة   -اٌخٍك ٘ٛ أداء اٌٛاعت ٌزارٗ  ثمطغ إٌظش ػّب ٠زشرت ػ١ٍٗ ِٓ .....) إٌزبئظ  -11

 (شٙٛأُٙ– وزجُٙ  – ػّبئشُ٘  –  ِٛا٘جُٙ  )   ................ ِٓ أساد رؼ١ٍُ إٌبط ِىبسَ األخالق ف١ٍؾٟ -12

 غشٚس( –لٍك  –فخش   -اٌخٍك وٕض  ال  ٠فٕٝ ألٔٗ ٠ظً ِظذس ...................ٌالٔغبْ  ؽٛاي ؽ١برٗ )  اصػبط   -13

 (اٌشؽ١ُ      -اٌؼبدي       –اٌىش٠ُ   -اٌظبدق )أفؼبٌٗ ٘ٛ   ................     اٌزٞ رزطبثك ألٛاٌٗ ِغ-14

 (    اٌشش –اٌىشٖ  – اٌّؼشٚف – اٌخ١ش ......) اٌؼ١ّش ٘ٛ  اٌضاعش اٌٛؽ١ذ اٌزٞ ٠ّٕغ االٔغبْ ػٓ  فؼً ..-15

 (عٕبط –   عغغ  –رشادف –    رؼبد   )   ..... اٌؼٍٓ  (  ػاللخ        -ث١ٓ  )اٌغش    -16

    ع١ّغ ِب عجك(– اعزؾؼبس اٌظٛسح –االعزّشاس- ٠غز١ٕش (  أفؼبي ِؼبسػخ رذي ػٍٝ .)اٌزغذد –٠ٙزذٞ  –) ٠ٕفغ -17

 (   ٔفٟ –   ٟٔٙ –    رؼغت  -   لظش)  ) أّب ٠ٕفؼٗ ( أعٍٛة .......أدارٗ "أّب" ٠ف١ذ اٌزٛو١ذ ٚاٌزخظ١ض.... -19

 (   ِٕظبس –   ٔبظش  –  ٔظش -    ِٕظش )         ...........            ( ...............  ِٕبظشِفشد )-21

 (  اٌزىجش  - اٌؾت –     اٌغش –    اٌغٙش )          ..............                       (  : اٌؼال١ٔخ  ) ِؼبد -21

 ( ػّش – ػبِش–  ػّٛس –  ػ١ّش )      ( .......................                             ػّبئش ِفشد  ) -22

 (   اٌجخ١ً –  اٌّؼطبء   -   اٌؼؼ١ف  – اٌغجبْ ( ...........................                 )    اٌىش٠ُ ِؼبد  )  -23

 (  ٠ٕىش  –٠ٍضَ   -  ٠شجغ   -    ٠ؾىُ)                      ( ....................                ٠مؼِٟؼٕٝ )  -24

 (  اٌشص٠الد  -  اٌشصالْ   -  اٌشصائً   -     اٌشصٚي)         ( ................                     اٌشص٠ٍخ)   عّغ  -25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

علي    هارش اى شاء اهلل62عت الكاهلت يوم اجلو نشر االجاباث يتن 

 ػجذٖ ػضاصٜ –يذكزاث ويالسو انشزح  يويالتعلجروب الفيص 

ببَم يهذىظت        /  أَب يف خديت اجلًُع نهزد عهً أي طؤال أو حىضُخ أي جشئُت غبيضت وميكُى االحصبل عرب رابط انفُض أو املى

  حتج أيزككى مجُعب يف اطبر يٍ احملبت واالخىة انصبدقت نهجًُع

 جروباث عسازى عبذه التعليويت املتخصصت لكل صف دراضي
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  ػضاصٜ ػجذٖ -اٌغشٚة اٌؼبَ ٚاألعبعٟ )ِزوشاد ِٚالصَ اٌششػ ٌغ١ّغ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ 
https://www.facebook.com/groups/522440864764630/permalink/1404189949923046/?com

ment_id=1404575123217862&notif_id=1615377405327631&notif_t=group_comment&ref

=notif 

  عشاسي عبدِ حمًىد انعىضً            
 22221691212و -يعهى يزدهت ابخدائُت\

 شرقيت–فاقوش                            
----------------------------------------------  

 انخًُُش:   حنى -3
 (اٌّؼطٛف  –اٌز١١ّض  –إٌؼذ   -اٌزٛو١ذ  .)  ...........  اعُ ٔىشح ٠زوش ثؼذ ِجُٙ ١ٌض٠ً اثٙبِٗ ١ّ٠ٚضٖ  -1
 ( األٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ– اٌٍّؾٛظ    –  اٌّؼٕٛٞ    - اٌٍّفٛظ )                           .......  ٠ٕمغُ اٌز١١ّض اٌٝ ر١١ّض -2

 ( عزخ --  صالصخ  -     أسثؼخ   -  خّغخ )   ....أٔٛاع  ١ٌٍّض اٌٍّفٛظ..........   ر١١ّض اٌٍّفٛظ ٠أرٟ ػٍٝ -3

 (   ع١ّغ ِب عجك  -ػذد      –ٚصْ   -  ِغبؽخ ) .                        ..ِٓ أٔٛاع ا١ٌّّض اٌٍّفٛظ ...........-4

 ( اٌٍّفٛظ -شجٗ اٌغٍّخ  -ؼٕٜٛاٌّ –٘ٛ ِب ٠ٍؾع ِٓ اٌىالَ ٚال ٠زوش ثٍفظٗ )اٌٍّؾٛظ   ................ا١ٌّّض  -5

         (ع١ّغ ِب عجك–ِفؼٛي ثٗ     –  فبػً -  -) ِجزذأ                 ٠أرٟ ا١ٌّّض اٌٍّؾٛظ  ِؾٛال ػٓ .............-6

       (ؽبي    -ر١١ّض  –ِفؼٛي ثٗ  - ٔؼزب ......).  ِب رؾزٗ خؾ  ٠ؼشة      ِٕضالؽبثذ   اٌغٕخ    -7

 ( ِغضَٚ  -  ِغشٚس  -  ِٕظٛة   -   ِشفٛع )    .   ِٛصا   ر١١ّض  ...............         ِٛصااشزش٠ذ و١ٍٛ  -8

 (رفبؽخ     -رفبٌػ    –رفبٍػ       – رفبًؽب    .)                         .صسػذ   ل١شاؽب   ............ -9

 ( و١ً -   ٚصْ - ػذد–    ِغبؽخ )   ........ثؼذ  اسدًة   لًّؾب     ا١ٌّّض اٌٍّفٛظ اسدة   ٔٛػٗ .....-11

 (      فبػً   -خجش   - ؽبي     -ِفؼٛي ثٗ )   .  اػشاة ِب رؾزٗ خؾ ......        ٘ذٚءً ِذسعزٟ أعًّ  األِبوٓ  -11

 ٠شح (ؽش  -   ؽش٠شؤٌ –      عش٠ًشا –      ؽش٠ش  )                      اشزشٜ اٌشعً  ِزًشا .................-11

 (أثٛن  –  رغشثخ  –    ِٕه   -   أوضش )           أثٛن أوضش ِٕه  رغشثخ   . اٌز١١ّض فٟ اٌغٍّخ .........-12

 ( اٌؼّخ –ا١ٌبء  -اٌفزؾخ—اٌغىْٛ .)وٍّخ ر٘جب  ر١١ّض ِٕظٛة ـ ...  .   ر٘جبثبع اٌزبعش عشاِب – 13

 (   رٛو١ذ –    ِفؼٛال ثٗ –   ر١١ّضا –      ٔؼزب ) شة  ..فٟ اٌشبسع   .  ِب رؾزٗ خؾ  ٠ؼ  ٚاؽًذاشب٘ذد  سعال -14
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 (عّغ ِغشٚس –  ِفشد  ِغشٚس  – ِفشد ِٕظٛة    -   عّغ ِٕظٛة)  (   ر١١ّض٘ب  ....9ؽزٝ 3األػذاد ِٓ ) -15

 (  بْ لّظ – لظض  -   وزت    -  ألالَ   ) اشزش٠ذ      خّظ  ................                             -16

 ( ٔؼذ –ر١١ّض ِغشٚس –ر١١ّض ِشفٛع  -ر١١ّض ِٕظٛة  ) وٍّخ شغشح   . .  شغشحفٟ  اٌؾذ٠مخ   ِبئخ       -17

 (  (اصٕز١ٓ  – اص١ٕٓ  –  اصٕزبْ  -  اصٕبْ )        فٟ اٌفظً     ِؼٍّبْ   ..................                -18

 (  خّغخ    -  عجؼخ    - رغغ   -  رغؼخ   )   ذ                     لظبئ         ....أٌمٝ   اٌشبػش       -19

 (  أسثؼخ   -   خّظ    -   صالس    -  أسثغ      ) ٘غُ   ...................      صؼبٌت    ػٍٝ األغٕبَ             -21

 ( فبػً   - خجش  –ِإخش  ِجزذأ-ر١١ّض   )....ع١ٕٙب     وٍّخ ػششْٚ    رؼشة         ػششِْٚؼٟ     -21

 (  عضًءا  – أعضاء   - عضءٍ  -  عضء  )                                   اٌمشآْ صالصْٛ  ...................-22

 (  خّظ  ػشش   -  ػششح    - خّظ ػششح     - خّغخ ػشش   ) ............ الػجب      شب٘ذد فٟ اٌٍّؼت ...... -23

 (  اصٕزبْ   - ػششح   -  اصٕزبْ ٚػششْٚ  -  اصٕزبْ ٚػشش٠ٓ )  وشِذ اٌّذسعخ .................ؽبٌجخ     -24

 (  صّبْٔٛ   -   صّبٟٔ  -   صّب١ٔخ     - صّبْ )  وزت                                   .............لشأد  -25

ب    –أعّبء     -اعُ     )  :....أعّبء هللا اٌؾغٕٝ  رغؼخ ٚرغؼْٛ ..........-26 ًّ  ( أعبِٟ  -اع

 (   اصٕزٝ ػششح  –اصٕزب ػشش    –اصٕٝ ػشش  - اصٕب ػششح )شب٘ذد  فٟ اٌؾذ٠مخ ..............  ؽ١ٛأب   -27

 (  رغؼخ ٚػشش٠ٓ – رغؼخ ٚػششْٚ  - رغؼب ٚػشش٠ٓ   -سأ٠ذ .........ػظفٛسح  ) رغغ ٚػششْٚ   -28

 (عجؼخ  - صالصخ  -  خّغخ    - خّظ  )                 .............. ٚعجؼْٛ   ػبٍِخ  فٟ اٌّظٕغ   ....-29

 ؽج١جبد   (     -ؽج١ٍت       -ؽج١جًب       -)  أؽجبء             ................ فٟ لش٠زٕب  ِبئخ  -31

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (8-7فصىل )ان -/**// (قصت)كفبح شعب يصز  -3

 .....ثذأد اٌضٛسح  اٌؼشاث١خ ثبعزّبع ػجبؽ اٌغ١ش فٟ ..................... -2

 (ِمش اٌغ١ش     -ِٕضي  ػشاثٟ    -اٌمٍؼخ  –) لظش ػبثذ٠ٓ                         

                   بثذ٠ٓ فٟ اٌزبعغ ِٓ عجزّجش ػبَ .....................لبَ اٌغ١ش وٍٗ ثؼشع ػبَ فٟ عبؽخ ػ  -0

                                              (1881     -  1918   – 1911    – 1919 ) 

         ............... اٌزٞ ٚلف أِبِٗ ػشاثٟ ٌؼشع ِطبٌت اٌغ١ش ٚاٌشؼت   اٌخذ٠ٛ  -3

 (   رٛف١ك  -   عؼ١ذ   –   ػجبط –   اعّبػ١ً  )                                                       

 ٌمذ خٍمٕب  هللا أؽشاسا ٌُٚ ٠خٍمٕب رشاصب أٚ  ػمبسا     لبئً  ٘زا  اٌىالَ   ..........-4

  (ؼذ صغٍٛيع  –ِظطفٝ وبًِ  –ِؾّذ  فش٠ذ    -أؽّذ  ػشاثٟ  )   ..                                       

 عبفش اٌخذ٠ٛ اٌٝ لظش ......................... ١ٌىْٛ فٟ ؽّب٠خ األعطٛي االٔغ١ٍضٜ  —5

  (  االعىٕذس٠خ  – اٌغ١ضح    –   فبلٛط   -    اٌمب٘شح   )                                                           

 ضٜ اٌٝ  اٌمب٘شح ػٓ ؽش٠ك ........................  ٚلؼذ إٌىغخ اٌىجشٜ ثٛطٛي اٌغ١ش االٔغ١ٍ-6      
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 ( اِجبثخ   –ثٛالق        -اٌجغبر١ٓ  –اٌؼجبع١خ      )                                         

 ( س٠بع  -   خٕفظ –   ٔٛثبس  –    خٛسش١ذ )  لبَ ................لبئذ  ؽب١ِخ   اٌمٍؼخ ثزغ١ٍّٙب ٌالٔغ١ٍض   -7

 (  سئ١ظ ؽضة ع١بعٟ – لبػ١ب   –   لبئذا  ٌٍغ١ش  –    ٚا١ٌب   )     ْ ػشاثٟ  ٠ؼًّ .................وب-8

 ..   اٌؾم١مخ اٌزبس٠خ١خ ػٓ ؽك األِخ اٌّظش٠خ فٟ اٌجمبء ٚاٌؼضح عغٍٙب  اٌّإسؿ ...........-9

 (ِبعج١شٚ   –د٠ىٕض   -شىغج١ش  -     ١٘شٚدٚد)                                                               

 .......اٌشبة اٌزٞ طُّ أْ ٠غؼً ؽ١برٗ وٍٙب عٙبدا فٟ عج١ً ثالدٖ  ٘ٛ   ِظطفٝ  وبًِ ٚوبْ -11

 ( -ِٕٙذعب       -ِؾب١ِب      –ؽج١جب       -)ِؼٍّب                                                               \

ثبٌذػب٠خ ٌٍمؼ١خ اٌّظش٠خ فٟ .اٌخبسط   فٟ   ..........ؽزٝ ٠ؼشف اٌؼبٌُ وٍٗ لؼ١خ ِظش  ا٘زُ ِظطفٝ وبًِ-11

 اعزشا١ٌب  (  -أِش٠ىب     -أٚسثب     -ٚؽمٙب فٟ اٌؾش٠خ                                                  )    افش٠م١ب     

 (اٌغشٚس   -  اٌالِجبالح   -االؽجبؽ   -١ٕخ وبْ  ِظطفٝ وبًِ  ٠جش فٟ اٌشؼت اٌّظشٞ .....)  اٌٛؽ  -12

 (أِش٠ىب –ثش٠طب١ٔب -أٌّب١ٔب -   فشٔغب)    ٌُ ٠زشن ِظطفٝ وبًِ ِٕبعجخ اال ٚٚلف ٠طؼٓ فٟ ع١بعخ ..........-13

 ( اٌٛلبئغ -  اٌٛفذ – اٌٍٛاء   -  اٌّإ٠ذ )  ١ٌٕشش دػٛرٗ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍّظش١٠ٓ  ........ أطذس ِظطفٝ وبًِ طؾ١فخ -14

 ١ٌٍأط ٚاٌذػٛ ٌٍزّغه  ثؾمٛق  اٌجالد     وبْ شؼبس ِظطفٝ وبًِ فٟ ِؾبسثزٗ -15

 *ِٓ ٠زغبِؼ فٟ ؽك ثالدٖ ٌٚٛ ِشح ٚاؽذح ٠جمٝ أثذ اٌذ٘ش   ............ اٌؼم١ذح  

 (ع ِضػض –طبدق    - صبثذ   -  ِإِٓ )                                                        

 

-**************************************************************** 

علي    هارش اى شاء اهلل62عت الكاهلت يوم اجلو نشر االجاباث يتن 

 ػجذٖ ػضاصٜ –يذكزاث ويالسو انشزح  يويالتعلجروب الفيص 

ببَم يهذىظت        /  أَب يف خديت اجلًُع نهزد عهً أي طؤال أو حىضُخ أي جشئُت غبيضت وميكُى االحصبل عرب رابط انفُض أو املى

  حتج أيزككى مجُعب يف اطبر يٍ احملبت واالخىة انصبدقت نهجًُع

 جروباث عسازى عبذه التعليويت املتخصصت لكل صف دراضي

  ػضاصٜ ػجذٖ -اٌغشٚة اٌؼبَ ٚاألعبعٟ )ِزوشاد ِٚالصَ اٌششػ ٌغ١ّغ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ 
https://www.facebook.com/groups/522440864764630/permalink/1404189949923046/?com

ment_id=1404575123217862&notif_id=1615377405327631&notif_t=group_comment&ref

=notif 

  عشاسي عبدِ حمًىد انعىضً            
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 22221691212و -يعهى يزدهت ابخدائُت\
 شرقيت–فاقوش                            

----------------------------------------------  

 

 (أٌّب١ٔب –أغٍزشا  – أعجب١ٔب   -وبْ ِظطفٝ وبًِ ٠ذػٛ ثشذح ٌٍمؼ١خ اٌّظش٠خ ثخبطخ فٟ )  فشٔغب   -16

 ػشة االعىٕذس٠خ(- لظش ػبثذ٠ٓ  –دٔشٛاٞ   -رُ ػضي اٌٍٛسد وشِٚش ػمت ؽبدصخ .........)   ؽش٠ك اٌمب٘شح -17

 (ؽٕغخ -ؽشاثٍظ -اٌششل١خ  – ) إٌّٛف١خ     ........لش٠خ دٔشٛاٞ   اؽذٜ لشٜ ِؾبفظخ .......................—18

 (اٌضؼبٌت    -اٌغضالْ  –اٌؾّبَ -األعّبن  )  وبْ ثؼغ اٌؼجبؽ اٌجش٠طب١١ٔٓ ٠ظطبدْٚ .................... ثبٌمشة ِٓ دٔشٛاٞ  -19

 عجت ٚفبح   أؽذ اٌؼجبؽ اٌجش٠طب١١ٔٓ فٟ دٔشٛاٜ ٘ٛ ..............-18

 (رثؾُٙ ثبٌغى١ٓ –ػشثُٙ ثبٌشطبص  -اطبثزُٙ ثؼشثخ شّظ   –.) رؼز٠ت األ٘بٌٟ                                         

 ؽىّذ ثش٠طب١ٔب ثبػذاَ أسثؼخ ِٓ أ٘بٌٝ دٔشٛاٞ شٕمب  ٚعٍذ آخش٠ٓ ....... ...........ثؼذ  ِؾبوّبد  ػغىش٠خ  -19

 ( ع١ّغ ِب عجك – غ١ش ِٕطم١خ  – ظبٌّخ   - ١ّ٘ٚخ  .)                                                                      

 اعزغً ِظطفٝ وبًِ ؽبدس دٔشٛاٞ ١ٌج١ٓ ٌٍؼبٌُ وٍٗ  ظٍُ  ....................-21
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يهذىظت        /  أَب يف خديت اجلًُع نهزد عهً أي طؤال أو حىضُخ أي جشئُت غبيضت وميكُى االحصبل 

  ببَم حتج أيزككى مجُعب يف اطبر يٍ احملبت واالخىة انصبدقت نهجًُععرب رابط انفُض أو املى

  جروباث عسازى عبذه التعليويت املتخصصت لكل صف دراضي

اٌغشٚة اٌؼبَ ٚاألعبعٟ )ِزوشاد ِٚالصَ اٌششػ ٌغ١ّغ اٌّشاؽً 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ 

  ػضاصٜ ػجذٖ -



الصف الثانى اإلعدادى

 تدريبات الكنز قبل أن يضيع  

"  إن للوقت مفاهيم متعددة و متباينة ، تتداوله أجيال المتعاقبة عبر السنين و العصور "  

تخير اإلجابة الصحيحة :

ـ مرادف مشاربه ) شربه ـ اتجاهاته ـ مخططاته (   1

ـ مضاد متباينة  ) متفقه ـ متضادة ـ متماثلة (   2

ـ مفرد مفاهيم     ) فاهم ـ فهم ـ مفهوم (   3

ـ جمهل كهل      ) كهول ـ ُكهل ـ كالهما صواب (   4

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

" بعد ذلك أحضر األستاذ إناء مليئا يسكبه فى الدلو حتى امتأل و سألهم : ما الفكرة من هذه التجربة من  

وجهة نظركم "  

ـ مقابل امتأل . . . . . .   ) نقص  ـ  ازدحم ـ فرغ (   1

ـ إنا مفرد جمعه . . . . . ) آناء ـ آنيه ـ أنان (   2

ضاد سأل . . . . . .  ) أجاب ـ كتب ـ قرأ ( ـ م 3

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

إنه يستطيع عمل المزيد و المزيد  " أجاب أحد الطلبة بحماس : إنه مهما جدول المرء مليئاً باألعمال ف

بالجد و االجتهاد "  

ـ مضاد " حماس " . . . . . . ) فتور ـ نسيان ـ إهمال (   1

ــ جمع جدول . . . . . . . . . ) جدائل ـ جداول ـ أجادل (   2

ـ ملئياً تعرب . . . . . . . . . .) مفعول به ـ خبركان ـ حال (   3

. . . . ) حال ـ اسم مفعطوف ـ مفعول به ( ـ االجتهاد تعرب . . . .  4

ـ للوقت مفاهبم . . . . . . . .  ) ثابتة ـ متباينة ـ متفقة (  5

ـ الحكمة أن تضيف . . . . . . إلى سنواتك  ) حياه ـ مال ـ علم (  6

ـ إذا ضيعت الوقت و أنت شاب ضيعك  الوقت و أنت  ) شاب ـ كهل ـ صغير (   7

قصد بها . . . . . ) هدفك فى الحياة ـ مشروع تريد تحقيقه ـ كالهما صحيح (ـ الصخور الكبيرة ي  8



تدريبات التمييز 

: مما بين القوسين فيما يلي تخير اإلجابة الصحيحة  

ـ قال تعالى " و اشتعل الرأس شيبا " كلمة شيبا تعرب ) حاالً ـ ظرفاً ـ تمييزاً (  1

( تمييزها  ) مفرد منصوب ـ جمع مجرور ـ مفرد مجرور (   9ـ   3ـ األعداد من )  2

ـ قرأت فى المكتبة سبعة . . . . . ) كتب ـ كتباً ـ ُكتب (   3

ـ فاز . . . . و عشرون طالباً    ) واحد ـ واحداً ـ إحى ـ اثنين (   4

حد ( ـ قرأُت . . . . . . و ثالثين قصة ) ثالث  ـ ثالثة ـ وا 5

ـ فى القصة . . . . . .فصالً ) ست عشرة ـ ستة عشر ـ ستة عشرة (  6

ـ فى السنة . . . . . . شهراً  ) اثنتا عشرة ـ اثنى عشر ـ اثنا عشر (   7

ـ كافأ المعلم أحد عشر . . . . .) طالبة ـ طالباً ـ طالب (   8

ثمانية (    ـ فى مكتبتي . . . . . . .روايات   ) ثماِن  ـ ثمانِى ـ 9

ـ اشتريت كتابين اثنين   } اثنين { تعرب ) تمييزا ـ حاال ـ نعتا ـ مفعوال به (   10

ـ استغرقت الرحلة . . . . . . أيام ) عشر ـ عشرة ـ سبع (   11

ـ " محمد أكثر علما من على " علما تعرب ) خبر ـ تمييز ـ نعت ـ حال (  12

سبعين ـ سبعون ـ ثال ث (  ـ حضر االجتماع . . . . . .مدرساً ) 13



 تدريبات الفصل الثامن 

 1919سعد زغلول و ثورة  

تخير الصواب مما بين القوسين :   

ـ ناصرت الدول الكبرى . . . . . . فى مؤتمر الصلح  1

) مصر ـ بريطانيا ـ باريس (    

 ـ أفرجت بريطانيا سعد و صحبه ، بسبب  2

) فشلها فى اخماد الثورة ـ عقد معاهدة بينهم ـ استجابة سعد و صحبه لمطالبها (  

ـ استغل مصطفى كامل حادثة . . . . . . .للتنديد بها   3

) دنشواى ـ حريق القاهرة ـ نفى الزعماء (  

ـ ذهب سعد زغلول مع زميله إلى دار . . . . . .  4

) الوزير ـ الخديوي ـ المندوب السامى البريطانى (   

ـ نفى سعد زغلول فى المرة األولى إلى جزيرة    ) مالطة ـ سيشل ـ شدوان (   5

ـ نفى سعد زغلول فى المرة الثانية  إلى جزة       ) مالطة ـ سيشل ـ شدوان (   6

أمام اإلنجليز كتلة      ) متراصة ـ متفرقة ـ منتشرة (  ـ أصبح الشعب 7

ـ استخدمت بريطانيا فى اخماد الشعور الوطنى سياسة               ) الحديد ـ النار ـ كالهما (  8

نابليون  ـ كليبر ( ـ أرسلت بريطانيا لجنة برئاسة اللورد   ) ملنر ـ  9

 ـ استمرت لجنة ملنر فى مصر لمدة   10

) ثالثة أشهر ـ أربعة أشهر ـ ستة أشهر (   



 تدريبات الكنز قبل أن يضيع  اجابة  

"  إن للوقت مفاهيم متعددة و متباينة ، تتداوله أجيال المتعاقبة عبر السنين و العصور "  

تخير اإلجابة الصحيحة :

ـ مخططاته (   اتجاهاته ـ مرادف مشاربه ) شربه ـ  1

ـ متضادة ـ متماثلة (   متفقهـ مضاد متباينة  )  2

(    مفهومـ مفرد مفاهيم     ) فاهم ـ فهم ـ  3

(   كالهما صوابل كهل      ) كهول ـ ُكهل ـ ـ جمه  4

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

: ما الفكرة من هذه التجربة من  " بعد ذلك أحضر األستاذ إناء مليئا يسكبه فى الدلو حتى امتأل و سألهم 

وجهة نظركم "  

(   فرغـ  ازدحم ـ  نقص ـ مقابل امتأل . . . . . .   )  1

ـ أنان (   آنيه ـ إنا مفرد جمعه . . . . . ) آناء ـ  2

ـ كتب ـ قرأ (  أجابـ مضاد سأل . . . . . .  )  3

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

" أجاب أحد الطلبة بحماس : إنه مهما كان جدول المرء مليئاً باألعمال فإنه يستطيع عمل المزيد و  

االجتهاد "   المزيد بالجد و

ـ نسيان ـ إهمال (   فتورـ مضاد " حماس " . . . . . . )  1

ـ أجادل (   جداولــ جمع جدول . . . . . . . . . ) جدائل ـ  2

ـ حال (   خبركانـ ملئياً تعرب . . . . . . . . . .) مفعول به ـ  3

( ـ مفعول به  ـ اسم مفعطوفـ االجتهاد تعرب . . . . . . . . ) حال   4

ـ متفقة (  متباينةـ للوقت مفاهبم . . . . . . . .  ) ثابتة ـ   5

ـ مال ـ علم (  حياهـ الحكمة أن تضيف . . . . . . إلى سنواتك  )  6

ـ صغير (   كهلـ إذا ضيعت الوقت و أنت شاب ضيعك  الوقت و أنت  ) شاب ـ  7

(كالهما صحيح شروع تريد تحقيقه ـ ـ الصخور الكبيرة يقصد بها . . . . . ) هدفك فى الحياة ـ م 8



تدريبات التمييز 

: مما بين القوسين فيما يلي تخير اإلجابة الصحيحة  

( تمييزا  ـ قال تعالى " و اشتعل الرأس شيبا " كلمة شيبا تعرب ) حاالً ـ ظرفاً ـ  1

ـ مفرد مجرور (   جمع مجرور( تمييزها  ) مفرد منصوب ـ   9ـ   3ـ األعداد من )  2

(   ُكتب  ـ قرأت فى المكتبة سبعة . . . . . ) كتب ـ كتباً ـ  3

ـ واحداً ـ إحى ـ اثنين (   واحدـ فاز . . . . و عشرون طالباً    )  4

احد ( ـ ثالثة ـ و  ثالثـ قرأُت . . . . . . و ثالثين قصة )  5

ـ ستة عشرة (  ستة عشرـ فى القصة . . . . . .فصالً ) ست عشرة ـ  6

(   اثنا عشرـ فى السنة . . . . . . شهراً  ) اثنتا عشرة ـ اثنى عشر ـ   7

ـ طالب (   طالبا  ـ كافأ المعلم أحد عشر . . . . .) طالبة ـ   8

ـ ثمانية (   ثمانِىـ فى مكتبتي . . . . . . .روايات   ) ثماِن  ـ  9

ـ مفعوال به (   نعتاـ اشتريت كتابين اثنين   } اثنين { تعرب ) تمييزا ـ حاال ـ  10

ـ سبع (   عشرةـ استغرقت الرحلة . . . . . . أيام ) عشر ـ  11

ـ نعت ـ حال (   تمييزـ " محمد أكثر علما من على " علما تعرب ) خبر ـ 12

ـ ثال ث ( سبعون) سبعين ـ ـ حضر االجتماع . . . . . .مدرساً  13



اجابة تدريبات الفصل الثامن  

 1919سعد زغلول و ثورة  

تخير الصواب مما بين القوسين :   

ـ ناصرت الدول الكبرى . . . . . . فى مؤتمر الصلح  1

ـ باريس (   بريطانيا) مصر ـ    

 ـ أفرجت بريطانيا سعد و صحبه ، بسبب  2

ـ عقد معاهدة بينهم ـ استجابة سعد و صحبه لمطالبها ( فشلها فى اخماد الثورة)     

ـ استغل مصطفى كامل حادثة . . . . . . .للتنديد بها   3

ـ حريق القاهرة ـ نفى الزعماء (  دنشواى)  

. . .  ـ ذهب سعد زغلول مع زميله إلى دار . . .  4

(  المندوب السامى البريطانى) الوزير ـ الخديوي ـ   

ـ سيشل ـ شدوان (   مالطةـ نفى سعد زغلول فى المرة األولى إلى جزيرة   )  5

ـ شدوان (   سيشلـ نفى سعد زغلول فى المرة الثانية  إلى جزة       ) مالطة ـ  6

ـ متفرقة ـ منتشرة (  متراصةـ أصبح الشعب أمام اإلنجليز كتلة      )   7

(   كالهما) الحديد ـ النار ـ ـ استخدمت بريطانيا فى اخماد الشعور الوطنى سياسة                8

ـ نابليون  ـ كليبر (  ملنرـ أرسلت بريطانيا لجنة برئاسة اللورد   )  9

 ـ استمرت لجنة ملنر فى مصر لمدة   10

ـ أربعة أشهر ـ ستة أشهر ( ثالثة أشهر)    



(الثانى اإلعدادى)الصف    

   ≪ نصوص ≫          

(الخلق كنز اليفنى)    

بأنه مسئول أمام ضميره عمايجي أن يفعل لذلك ال اسمى الكريم  خلق هو شعور المرءال≪

≫كريماً حتى تستوى عنده صدقة السر وصدقة العالنية 

 القوسين  : ممابين تخير-

(ضميره – آلخرينا - نفسة) ...............................................الخلق هو شعور المرء بأنه مسئول أمام (1

(الصدق -الضمير  – الخوف من القانون – الخوف من النار )............الميزان الدقيق ألخالق هو  (2

(تثبت -تستقيم – تتعادل– تتفاوت)... ...................................................................................تستوىمعنى  (3

(روايه -قصة –نثر -شعر)................................................................................................... .....هذا النص  (4

(الوزير – المدير -القاضى -المعلم)..................................................شبه الكاتب الضمير فى الفقرة بـ (5

البارودى( -الطهطاوى -الرافعى – المنفلوطى)......................................................................قال النص (6

(العدل-إماطة اإلذى -الصرخة -المساعدة)...............................................من مظاهر الخلق فى النص (7

(إرادة -رغبة -إحسان – ضمير)............................................................................................معني شعور (8

(المخلوقات – األخالق -الخالئق)...........................................................................................جمع الخلق (9

(فى السر والعالنية – العالنية – السر).......................... الكريم الحقيقى الذىيتصدق بإخالص فى (11

(الناس -الرجال – المرئون – النساء )..............................................................................جمع المرء (11

(كريم – مكرمه – مكرم)....................................................................................................مفرد مكارم (12

( الفضائل – الفضول – األفضال) .............................................................................. جمع الفضيلة (13

   (البخيل -الكسول -المعطاء)    .................................................................................. مقابل الكريم (14

(-أسلوب أمر – أسلوب تعجب – أسلوب توكيد)... ..............................................................إنماينفعه (15

(تنهال -تتحرج – تتحرك) ..........................................................................................(مرادف تترقرق (16

(كالهما صحيح– الرحمون -الرحماء)............................................................................ جمع الرحيم (17

(الحاجة – النعيم -رالفق).................................................................................................. مقابل البؤس (18

(منظر -نظرة -ناظر)......................................................................................................... مفرد مناظر (19

(مقابله -تضاد -ترادف)........................................................................................السر،العالنية بينهما (21



)الفصل السابع قصه كفاح شعب مصر(                )الصف الثانى اإلعدادى(   

(األهرام -الوقائع-الوفد -اللواء)...................................................................أصدر مصطفى كامل صحيفه (1
(جمال عبد الناصر -سعد زغلول-محمد فريد -أحمد عرابى)ا.......حمل لواء الكفاح بعد مصطفى كامل (2
(دنشواى -رشيد – المنصورة -دمياط) فى قضية.......................................أستغل مصطفى كامل حادثة (3
(مجلس النواب -عرابى – الخديوى -خنفس)...................... الذى ساعد اإلنجليزعلى دخول مصر هو  (4
(ضربة شمس – إعدام– السكته القلبيه  -أيدى الفالحين)..........مات الضابط اإلنجليزى فى دنشواى بـ (5
( بأن يحملوا عرشة– بقتل الثوار -بالمال الوفير)...........................................تعهد اإلنجليز للخديوى بـ (6
............................ لقد خلقنا هللا أحرار ولم يخلقنا تراثاأو عقار قائل هذه العبارة(7

أحمد عرابى( -الظباط األحرار –)مصطفى كامل 

الوطن اإلخبار( -)اللواء ............. .......................................لينشر مصطفى كامل دعوته أصدر صحيفة (8
(ليكون فى حمايه األسطول اإلنجليزى -)ليقضى وقتاً ممتعاً .........سافر الخديوى إلى اإلسكندرية لـ  (9

قائداً للجيش ( -قاضياً عسكرياً  –حاكماً للجيش  -) حكمدار القاهرة...........................كان عرابى يعمل (11
.....................................تم عزل اللورد كرومر من منصبة فى بريطانيا بعد (11

أربعه وعشرون عاماً( -واحد وعشرون هاماً  -)ثالثه وعشرون عاماً 
...................... رية هىمصالمؤرخ ماسبيرو فى حق اآلمة ال الحقيقه التاريخية التى سجلها (12

البقاء( –العبودية  –الفناء  –)التقدم 
فى منزل  –فى ميدان عابدين  –)فى وزارة الحربية  بدأت الثوره العرابيه بإجتماع ضباط الجيش (13

أمام المحكمه العليا ( –أحمد عرابي 
كل ماسبق صحيح ( -أحتالل إنجلترالمصر – عرابى هزيمه -)نفى عرابى  أنتهت الثوره العرابيه (14
م (1881 -م1952-م1919-م1915) ...................................................... قامت الثوره العرابيه سنه (15
نابليون ( –الخديوى توفيق  –اللورد كرومر  –)فالحى دنشواى  وقعت مسألة حادثة دنشواى على (16
دنشواى( -دمياط -المنصورة –)العباسيه ................ القاهرة عن طريقوصل الجيش اإلنجليزى إلى  (17
أحمد اإلبنودى( –محمد فريد  –)مصطفى كامل ......................... حمل لواء الكفاح بعد أحمد عرابي (18
........................................ دافع عن قضيه بالده فى المؤتمرات األوروبيه مستغيثاً بماله الخاص (19

مصطفى كامل( –محمد فريد –)أحمد عرابي 
    .......................جعل حياته كلها جهاداً فى سبيل بالدة وكان المحامى األول عن قضيه وطنية (21

مصطفى كامل ( –أحمد عرابي  –)محمد فريد 
الخديوى توفيق( –اللورد كرومر  –)خنفس ...........................قائد حامية القلعه التى سلمها لإلنجليز (21
فرنسا( –بريطانيا  -)إلمانيا ليدعو للقضيه المصرية.................................... سافر مصطفى كامل إلى (22
األتراك ( –اإلنجليز  –)الفرنسيه  على الدخول إلى مصر..............................ساعد الخديوى توفيق  (23
المنوفية( –الغربية  –)الفيوم .................. ..............................................محافظه تقع بلدة دنشواى فى (24
سبعه( –خمسه  –)أربعه  من اإلهالى.................................فى حادثه دنشواى حكم اإلنجليز بإعدام  (25

العباسية( –المنتزه  –رأس التين )....................................................... سافر الخديوى توفيق إلى القصر (26
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